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O Espaço do Cidadão é um 
ponto de atendimento de 
mediação que disponibiliza vários 
serviços de diversas entidades, 
onde o cidadão beneficia de um 
atendimento digital assistido que 
lhe permite conhecer as várias 
opções disponibilizadas pelos 
serviços online.

O munícipe será atendido 
por pessoas formadas e 
credenciadas, designadas de 
Mediadores de Atendimento 
Digital, cuja função será 
servir melhor o cidadão, 
proporcionando-lhe um 
modelo de atendimento mais 
conveniente, mais rápido e mais 
próximo.

Mais de 70 serviços num só 
espaço à sua disposição

AaM
Atendimento ao Munícipe

» Carta de Condução
» Entrega de despesas ADSE
» Emprego e Formação Profissional
» Alteração de morada no Cartão de Cidadão
» Cartão Europeu de Seguro de Doença
» ... e muitos outros

Aqui poderá tratar de todos os 
assuntos da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Ílhavo, 
nomeadamente processos de 
obras particulares, liquidação de 
taxas e licenças, marcação de 
reuniões técnicas, candidaturas 
a concursos, contactos de 
aprovisionamento, entrega de 
documentação diversa, entre 
outros.

Existem dois balcões de 
atendimento da AdRA, onde 
poderá tratar de todos os 
assuntos relacionados com 
os contratos de água e 
saneamento e liquidação de 
faturas de água.

CMI aposta 
na proximidade 
com o Munícipe

HORÁRIO
Segunda a sexta-feira
09h00~16h00
Aberto à hora de almoço.

O Gabinete de Atendimento Geral 
da Câmara Municipal de Ílhavo vai acolher 
um novo espaço de atendimento em janeiro de 2016: 
o Espaço do Cidadão.
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Editorial
Caro(a) Munícipe,

Avizinha-se o final de 2015, altura em que cumprimos dois anos de Mandato, 
com um trajeto pautado pelo rigor e exigência no cumprimento e gestão dos nossos 
recursos, mantendo sempre uma presença forte no âmbito social, educação, des-
portivo, sem descorar a aposta em obras importantes no nosso Município.

Ao longo destes dois anos o Município de Ílhavo tem vivido uma consistente, e 
sustentada dinâmica de desenvolvimento e crescimento, com consideráveis índi-
ces na concretização de investimento em iniciativas e obras, das quais salientamos 
a obra de Requalificação do Mercado da Barra, a conclusão da empreitada de cons-
trução do Centro Sociocultural da Costa Nova, a construção e ativação das Redes 
de Saneamento de Águas Residuais e de Águas Pluviais da cidade da Gafanha da 
Nazaré e da Z. I. da Mota, o Cais da Malhada, a emblemática requalificação do Mu-
seu e Teatro da Vista Alegre, entre tantas outras, concretizadas em prol da melho-
ria da qualidade de vida dos nossos Munícipes.

Simultaneamente assistimos à redução consistente e sustentada da despesa de 
funcionamento da Câmara Municipal e a um assinalável decréscimo do endivida-
mento total, bem como a uma acentuada diminuição do prazo médio de pagamento 
a fornecedores, que atualmente se situa nos 39 dias. 

Estes excecionais resultados, obtidos numa altura de acentuada diminuição das 
receitas dos municípios portugueses, resultam na adoção de políticas de forte rigor 
e exigência, mas também numa dinâmica de inovação e de grande abertura a par-
cerias positivas, com empresas, com associações, com entidades públicas de âmbito 
regional e nacional, com as Juntas de Freguesia, mas acima de tudo com as pessoas, 
sem esquecer, naturalmente, o bom aproveitamento dos fundos do último quadro 
comunitário de apoio.

Neste contexto o encerramento do ano é marcado pela apresentação do Orça-
mento e Grandes Opções do Plano para 2016, que determina as linhas orienta-
doras em termos de investimento e despesa para o novo ano. Apresentamos um 
orçamento global superior a 26,3 milhões de euros, e apesar das incertezas e das 
limitações sobejamente conhecidas de todos, as GOP 2016 assumem com bastante 
realismo e ambição um elevado nível de investimento Municipal, num valor pre-
visto de 14,4 milhões de euros. A gestão das despesas de funcionamento continu-
ará a ser realizada com a devida contenção e habitual rigor, seguros que estamos 
na circunstância de continuar a viver 2016 num clima de incerteza, que obriga a 
cuidados redobrados, seja na gestão da despesa, seja na gestão da receita. O valor 
previsto para as despesas de funcionamento é de 13,5 milhões de euros o que repre-
senta uma redução de cerca de 7% relativamente a 2015. Destes damos-lhe conta 
no suplemento do nosso Boletim.

Obviamente que para alcançar os bons resultados contribui o trabalho e empe-
nho de toda a nossa Equipa Autárquica a quem muito agradeço e saúdo.  

Na vivência da época de festividades, façamos de cada Natal um momento es-
pecial de conciliação e convívio familiar que estreite laços e renove a vontade e a 
disponibilidade de contribuirmos para a construção de um Município cada vez me-
lhor. Vivamos a magia da Quadra Natalícia, plena de luz e felicidade, celebrando no 
seio da Família o nascimento do Menino Jesus.

Um Abraço Amigo

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

diretor Fernando Fidalgo Caçoilo propriedade e edição Câmara Municipal de Ílhavo 
redação e design Gabinete de Comunicação impressão Unipress depósito legal 178608/02 
tiragem 18 000 publicação Trimestral » DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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Famílias com filhos 
irão pagar menos IMI
em 2016

A Câmara Municipal de 
Ílhavo deliberou a adoção do 
chamado “IMI Familiar”, apro-
vando a aplicação da redução 
máxima prevista na Lei para 
os casos de imóvel destinado a 
habitação própria permanen-
te coincidente com o domicí-
lio fiscal do proprietário, aten-
dendo ao n.º de dependentes.

Assim, as famílias com um 
dependente a cargo terão uma 
redução da taxa de 10%, com 
dois dependentes uma redu-
ção de 15% e com três ou mais 
dependente a redução da taxa 
será de 20%.

Nos termos dos n.º 5 e 1, do 
artigo 112.º do Código do Im-
posto Municipal sobre Imó-
veis, os valores do IMI para o 
ano de 2016 serão da seguinte 
forma: prédios rústicos 0,8%; 
prédios urbanos avaliados nos 
termos do CIMI 0,4%, manten-
do assim os valores de 2015. 

Com o objetivo de incenti-
var a recuperação de imóveis 
devolutos e/ou degradados, 
dinamizando assim nomea-
damente os centros urbanos, 

bem como apoiar as famílias 
mais carenciadas no que diz 
respeito à habitação, foi igual-
mente aprovada a concessão 
de isenção total do IMI por 
dois anos aos prédios devo-
lutos e/ou degradados que 
sejam objeto de recuperação 
destinada a arrendamento 
social com rendas compre-
endidas entre os 225,00 e os 
325,00 euros, no âmbito do 
Regulamento do Fundo Mu-
nicipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados. 

Será ainda atribuída uma 
isenção parcial, reduzindo em 
20% e 10% o valor do IMI dos 
edifícios que apresentem Cer-
tificação Energética com clas-
se A+ ou A, respetivamente, 
sendo a isenção parcial aplicá-
vel ao valor patrimonial dos 
referidos imóveis.

Durante o ano 2016, proce-
der-se-á à elevação ao triplo 
da taxa a aplicar aos prédios 
devolutos e será majorada a 
30% a taxa aplicável a prédios 
urbanos degradados.

Derrama 2016
CMI mantém valores da Derrama

A Câmara Municipal apro-
vou, na Reunião de 28 de ou-
tubro, o lançamento de uma 
Derrama para cobrança no 
ano de 2016 no valor de 1,5% 
sobre o lucro tributável, man-
tendo assim o valor dos anos 
anteriores.

O incentivo à atividade das 
empresas e consequente estí-
mulo ao emprego mantém-se, 
tendo sido proposta ainda, nos 

termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, a atribuição de 
uma isenção do pagamento da 
referida Derrama a sujeitos pas-
sivos cujo volume de negócios 
no ano anterior não ultrapasse 
150.000,00 euros e às empresas 
que, durante o ano de 2015, se 
instalaram no território con-
celhio e criaram cinco ou mais 
novos postos de trabalho.

Participação no IRS 2016
CMI mantém a mesma 
percentagem no IRS

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou a participação 
variável de 5% do Imposto so-
bre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal 
no Município de Ílhavo, rela-
tiva aos rendimentos do ano 
de 2016.

Cerca de 3.500 famílias do Município de Ílhavo 
irão beneficiar do chamado IMI Familiar.
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Obras 
em curso...

Requalificação da Rua D. Manuel Trindade 
Salgueiro, Gafanha da Nazaré 

Reabilitação do Teatro da Vista AlegreRequalificação e Ampliação 
do Museu da Vista Alegre

Cais dos Pescadores da Gafanha de Aquém

· Pavimentação de Vias do Município
· Sinalização Rodoviária de Vias
· Pintura dos Campos de Ténis
· Iluminação de Natal

Obras adjudicadas...

Obras 
concluídas...

Remodelação da Ponte da Vista AlegreRede de Saneamento e Águas Pluviais 
da Gafanha da Nazaré/Vala Pluvial do 
Esteiro Oudinot (AdRA/CMI)

Adaptação e Conservação 
do Edifício Municipal - Coberturas e fachadas

Requalificação com Ampliação do Pavilhão 
Gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré

· Casa da Música da Gafanha da Nazaré
· Casa Mortuária da Gafanha do Carmo
· Quartel da GNR de Ílhavo

Concurso aberto...
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Proteção e Recuperação do Sistema Dunar
Reforço do Cordão Dunar entre a Costa Nova 
e Mira (Polis/CM Ílhavo/CM Vagos/CM Mira)

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

Edifício Sócio-Cultural e Extensão de Saúde 
da Costa Nova

· Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios)
· Requalificação do Largo da Bruxa, Gafanha da Encarnação
· Requalificação das Ruas João XXIII e Afonso Albuquerque, Gafanha da Nazaré
· Estudos de Centros Cívicos (Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo)
· Estudos de Mobilidade (Pistas cicláveis a construir no Município)
· Ampliação dos Balneários do Campo Municipal da Vista Alegre e Pavilhão Desportivo da Gafanha da Nazaré
· Centro Escolar da Gafanha de Aquém 
· Estudo de Sinalização Horizontal do Município
· Requalificação do Edifício do Centro Social de Vale de Ílhavo

Obras em projeto...

Substituição de coberturas na EB 2,3 José 
Ferreira Pinto Basto - Ílhavo

Requalificação da Escola da Cale da Vila Requalificação da Escola da Chousa Velha

Colocação de Moirões no Cais da Malhada Substituição das Lâmpadas 
dos Semáforos para Led’s
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A Ativação das Redes Públicas de 
Saneamento e de Drenagem de Águas 
Pluviais da Gafanha da Nazaré e da 
Zona Industrial da Mota teve lugar no 
passado dia 14 de outubro. 

A cerimónia teve início na Zona 
Industrial da Mota (entrada Rua 5), 
terminando na Vala do Esteiro Oudi-
not (acesso Rua S. João de Deus), onde, 
para além do ato formal de ativação 
das Redes e do descerrar das placas 
de inauguração, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Ílhavo, Fernando 
Caçoilo, e o Presidente do Conselho de 
Administração da AdRA – Águas da 
Região de Aveiro, Manuel Fernandes 
Thomaz usaram da palavra, congra-
tulando-se com a conclusão de tão 
aguardada obra.

Com um orçamento total de investi-
mento de 9.769.182,66 euros, esta gran-
de obra de saneamento básico da Ga-
fanha da Nazaré (que inclui também 
a rede de saneamento na área mais 

antiga da Zona Industrial da Mota) 
e a execução de redes de drenagem 
de águas pluviais foi realizada numa 
parceria entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a AdRA - Águas da Região de 
Aveiro.

Nos termos dos instrumentos do 
Contrato de Parceria da AdRA (que 
estabelece as responsabilidades da 
empresa pela gestão e exploração do 
sistema de águas residuais), a gestão 
das águas pluviais manteve-se na es-
fera das competências dos Municípios, 
pelo que se tornou necessário celebrar 
um protocolo de repartição financei-
ra, cabendo ao Município de Ílhavo 
assumir a responsabilidade pela com-
ponente respeitante à execução das 
redes de drenagem de águas pluviais, 
totalizando-se num investimento fi-
nanceiro da Câmara Municipal de 
Ílhavo de mais de 5.000.000,00 euros, 
dividindo-se entre as duas entidades 
os custos da repavimentação das vias.

Redes Públicas 
de Saneamento 
e de Drenagem 
de Águas Pluviais 
da Gafanha da Nazaré 
e da Zona Industrial da Mota

Projeto 
de Redes 
de Drenagem 
de Águas Residuais 
e Pluviais
PAR 201

Para além da obra inaugu-
rada, a Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou, mais recen-
temente, a última fase do Pro-
jeto de “Redes de Drenagem 
de Águas Residuais e Pluviais 
– PAR 201” para o lugar da 
Chave na Cidade da Gafanha 
da Nazaré. O investimento to-
tal desta empreitada, orçado 
em 1.092.879,70 euros + IVA, 
conta com uma comparticipa-
ção do Município de Ílhavo de 
517.552,39 euros + IVA corres-
pondente à parte pluvial da 
mesma. 

Esta obra assegura a cober-
tura quase total da Rede de 
Saneamento Básico na Gafa-
nha da Gafanha da Nazaré, 
resolvendo assim um proble-
ma que há muito preocupa 
a Câmara Municipal, com 
especial relevância para uma 
maior qualidade de vida da 
população.

Ativação efetuada 
no passado mês de outubro

Investimento de cerca de 9,7 milhões de Euros
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O Executivo Municipal de-
liberou aprovar o projeto de 
Regulamento do Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos 
e Limpeza Urbana do Municí-
pio de Ílhavo, bem como a pro-
posta do Tarifário do Serviço 
de Gestão de Resíduos para 
2016 ao mesmo inerente.

O quadro normativo vi-
gente e as recomendações da 
Entidade Reguladora de dos 
Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR) justificam a revisão 
e atualização do referido re-
gulamento (em vigor desde 
2006) e do respetivo tarifário, 
adaptando-os, na estrutura 
e na forma, aos princípios de 
universalidade no acesso, de 
continuidade e qualidade do 
serviço e de eficiência, equi-
dade e sustentabilidade do 
tarifário a praticar.

Neste sentido, a proposta de 
tarifário de Resíduos Sólidos 
Urbanos contempla a intro-
dução de uma componente 
variável indexada às diferen-

tes tipologias de consumo de 
água, isto é, considerando por 
exemplo consumos de 5 m3 

uma variação de -9,8%, 10 m3 
-3,84% ou 15m3 +2.12%. 

O projeto de Regulamento 
agora aprovado será colocado 
à discussão pública pelo perío-
do de trinta dias para recolha 
de sugestões dos interessados 
e remetido à ERSAR para re-
colha de parecer. Terminado o 
prazo da consulta pública, os 
contributos dos interessados 
juntamente com o parecer 
da ERSAR serão tomados em 
consideração na sua redação 
final, após o que seguirá, con-
juntamente com a Proposta de 
Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos para 2016, para a 
Assembleia Municipal para 
aprovação e entrada em vigor 
após publicitação no Diário da 
República, no sítio da Inter-
net da Câmara Municipal de 
Ílhavo e nos locais de estilo 
habituais.

Projeto de Regulamento
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 
e Limpeza Urbana do Município de Ílhavo 
e Proposta do Tarifário do 
Serviço de Gestão de Resíduos para 2016

Águas Pluviais + Águas Residuais - Custo total 9.769.182,66 euros

Águas Residuais – cerca de 5.000.000,00 euros (AdRA)
» Cerca de 12.000 habitantes servidos
» + de 40 km de rede (Rede gravítica : 37,655 Km, Rede Elevatória: 3,951 Km)
» Ramais domiciliários: 2.474
» Estações Elevatórias:14

Águas Pluviais – cerca de 5.000.000,00 euros (CMI)
» Rede de águas pluviais: 16,916 Km
» Melhoramento de arruamentos
» Prolongamento da Vala Pluvial no Esteiro Oudinot construída 
   ao longo da via de Cintura Portuária do lado Norte na Gafanha da Nazaré.

Características da obra:

Concluída a obra de Remo-
delação da Ponte da Vista 
Alegre, que decorreu durante 
o mês de setembro e nas duas 
primeiras semanas de outu-
bro, a ponte foi reaberta no dia 
16 de outubro com a garantia 
de condições de segurança na 
circulação de viaturas e peões 
que diariamente usufruem 
desta estrutura.

Remodelação da 
Ponte da Vista Alegre
Circulação de viaturas 
e peões em segurança

Esta empreitada, adjudicada 
à empresa Xavisub – Mergu-
lhadores Profissionais, Lda, 
pelo valor de 215.000,00 eu-
ros + IVA, visou contemplar a 
substituição total dos pilares 
de madeira por uma estrutura 
metálica porticada – pilares e 
vigas, eliminando os proble-
mas estruturais e de fundações 
da ponte, sem retirada ou qual-
quer intervenção no tabuleiro 
ou estrutura longitudinal.

Reduções poderão atingir cerca de 9,8%
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Novo Quartel 
da GNR 
de Ílhavo
abertura de concurso

No passado dia 2 de dezembro, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo aprovou a 
abertura de Concurso Público para a 
construção do novo Quartel da GNR 
de Ílhavo, através da “Remodelação 
e Reconversão da Antiga Escola da 
Senhora do Pranto”, pelo valor de 
557.051,61 euros + IVA e um prazo de 
execução de 9 meses.

 A abertura deste Concurso Público 
surge na sequência da assinatura do 
Protocolo de Cedência da antiga Escola 
da Senhora do Pranto para instalação 
do Posto da GNR de Ílhavo, celebrado 
no dia 10 de abril de 2015 entre a Câ-
mara Municipal de Ílhavo e a Guarda 
Nacional Republicana (GNR), que con-
tou com a presença do então Secretário 
de Estado Adjunto, Professor Doutor 
Fernando Alexandre, que homologou 
o referido Protocolo.

Proposta de Alteração 
do Contrato de Comodato 
celebrado entre o 
Município de Ílhavo 
e a Vista Alegre 
sobre o Museu da VA

O Executivo deliberou apro-
var, na Reunião de 7 de outu-
bro, a alteração do Contrato de 
Comodato firmado em feverei-
ro de 2013, entre o Município 
de Ílhavo e a Vista Alegre.

Este contrato teve como ob-
jeto a entrega dos edifícios do 
Museu da Fábrica com vista 
à concretização da Operação 
de Reabilitação e Ampliação 
do Museu da Vista Alegre da 
iniciativa do Município de 
Ílhavo e destinados à fruição 
desse mesmo espaço pelo pú-
blico em geral.

O contrato de comodato foi 
celebrado pelo prazo de dez 
anos contados da data da res-
petiva assinatura, podendo o 
mesmo ser prorrogado por su-
cessivos períodos de dois anos.

Esta proposta conferiu  o di-
reito de ceder, através de con-
curso público, entretanto já re-
alizado, a entidades terceiras 
com reconhecida capacidade 
técnica para a valorização do 
espólio histórico e artístico 
da Vista Alegre, a utilização 
e/ou exploração do referido 
Museu, desde que conserve os 
poderes de gestão de que está 
investido e respeite a letra e o 
espírito do presente contrato, 
nomeadamente garantindo a 
sua fruição pelo público em 
geral, no respeito do superior 
interesse público de que se 
reveste o citado equipamento 
cultural.

Considerando que incumbe 
às Autarquias Locais assegu-
rar a promoção das medidas 
necessárias à reabilitação de 
áreas urbanas que delas ca-
recem e que a recente revisão 
do Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Ílhavo, agora em 
vigor, teve como um dos seus 
objetivos estratégicos uma 
nova abordagem às questões 
do património, imprimindo 

para o efeito um novo impulso 
à requalificação e valorização 
do património cultural, onde 
se inclui o património edifi-
cado, foi aprovado, no dia 2 de 
setembro, o Projeto de delimi-
tação da Área de Reabilitação 
Urbana (ARU) de Ílhavo e, em 
simultâneo, a respetiva ope-
ração de Reabilitação Urbana 
(ORU) Simples de Ílhavo.

Projeto de Delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana 
de Ílhavo (ARU)

Seguiu-se o envio da pro-
posta ao Instituto da Habita-
ção e da Reabilitação Urbana 
(IHRU) para obtenção do ne-
cessário parecer (não vincu-
lativo), bem como a discussão 
pública do projeto de operação 
de reabilitação urbana nos 
termos do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (RJRU).

De referir que a proposta 
de se constituir a ARU no en-
quadramento de uma Reabi-
litação Simples à luz do RJRU 
representa mais um passo po-
tenciador de uma experiência 
repetível para outras áreas 
do Município, assegurando a 
reabilitação dos edifícios que 
se encontram degradados ou 
funcionalmente inadequa-
dos, melhorando as condições 
de habitabilidade e de funcio-
nalidade do parque imobiliá-
rio urbano e dos espaços não 
edificados e garantindo a pro-
teção, promoção e valorização 
do património cultural.

Atual Quartel da GNR de Ílhavo

Recorde-se que esta foi a solução en-
contrada pela Câmara Municipal para 
instalar o Posto da GNR de Ílhavo que 
se encontra instalado num edifício an-
tigo e degradado, não reunindo as con-
dições necessárias para o cumprimen-
to da importante missão dos militares 
com a devida dignidade e qualidade ao 
serviço dos ilhavenses.

Requalificação e valorização do Património Cultural
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Gafanha da Nazaré 
vai ter 
Casa da Música

O Município de Ílhavo e a Coopera-
tiva de Consumo Gafanhense assina-
ram, no dia 3 de novembro, o Acordo 
de Permuta que estabeleceu a cedên-
cia à Câmara Municipal de um prédio 
urbano, sito na Rua da Cooperativa 
Humanitária, na Gafanha da Nazaré, 
que será objeto de recuperação funcio-
nal para acolher a Casa de Música da 
Gafanha da Nazaré.

Por seu turno, a Câmara Municipal 
de Ílhavo entregou à Cooperativa de 
Consumo Gafanhense um prédio ur-
bano, situado na mesma rua, composto 
por uma casa de rés do chão, destinada 
a habitação, com sala comum, cozinha, 
quarto de banho, lavabo, dois quartos, 
sala de costura e hall.

No seguimento do acordo de permu-
ta, o Executivo Municipal deliberou 
aprovar, na Reunião de 2 de dezem-
bro, a abertura de Concurso Público 
para a construção da Casa da Música 
da Gafanha da Nazaré, através da “Re-
qualificação das instalações da Coope-
rativa de Consumo Gafanhense”, pelo 
valor de 698.811,53 euros + IVA e um 
prazo de execução de 14 meses.

Com esta obra, a Câmara Municipal 
de Ílhavo cumpre o objetivo de criar 
um equipamento cultural que acomo-
de condignamente as Associações da 
Freguesia da Gafanha da Nazaré que 
se dedicam especialmente à promo-
ção do folclore e do ensino e prática de 
música.

Acordo 
de Permuta 
entre CMI 
e Cooperativa 
de Consumo 
Gafanhense

Casa da Música 
da Gafanha 
da Nazaré 
abertura de concurso

Casa (Capela) Mortuária 
da Gafanha do Carmo

O Executivo Municipal deliberou 
aprovar, a 2 de dezembro, a abertura 
de Concurso Público para a constru-
ção da Casa (Capela) Mortuária da Ga-
fanha do Carmo, através da adaptação 
e ampliação do Lavadouro da Gafanha 
do Carmo, pelo valor de 187.556,78 eu-
ros + IVA e um prazo de execução de 
8 meses.

Comemoração 55.º Aniversário
Freguesia da Gafanha do Carmo

Prédio Urbano entregue à Cooperativa de Consumo Gafanhense

A intervenção consistirá na criação 
de um equipamento com uma capela, 
um átrio de acolhimento, uma área de 
arrumos, áreas de instalações sanitá-
rias no interior, bem como arranjos no 
exterior.

A Freguesia da Gafanha do Carmo 
comemorou, no dia 17 de setembro, o 
55.º aniversário da sua criação, tendo 
a data sido assinalada pela Câmara 
Municipal de Ílhavo e pela Junta de 
Freguesia da Gafanha do Carmo com 
a Apresentação Pública do Projeto da 
Casa Mortuária, no Salão Cultural da 
Gafanha do Carmo. 

Neste dia de aniversário, a Câmara 
Municipal de Ílhavo felicitou todos 
os habitantes da Gafanha do Carmo, 
assim como todos aqueles que, tendo 
nascido nesta terra, se encontram es-
palhados pelo mundo, por esta data 
sempre especial, agradecendo ainda 
a todos os homens e mulheres que, 
ao longo destes 55 anos, contribuíram 
para o desenvolvimento da Gafanha 
do Carmo através da sua participação 
ativa e positiva nos órgãos autárqui-
cos, nas associações, nas empresas ou 
em muitas outras atividades.
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Grupos de Entreajuda 
para a Procura 
de Emprego (GEPE) Após o período de Consul-

ta Pública, foi recentemen-
te aprovada a Proposta de 
Alteração do Regulamento 
Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabele-
cimentos de Venda ao Público 
e Prestação de Serviços.

Não obstante a experiência 
até então registada no Muni-
cípio de Ílhavo com o Regu-
lamento de Horário em vigor 
permitir concluir que o mes-
mo garante o equilíbrio entre 
os vários e legítimos interesses 
em presença, as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º  10/2015, de 16 de janeiro ao 
regime de horários de funcio-
namento dos estabelecimen-
tos comerciais evidenciaram 
a necessidade de adaptação do 
atual Regulamento em vigor 
no Município de Ílhavo às no-
vas exigências legais.

Esta alteração veio, assim, 
restringir e/ou regular os ho-
rários de funcionamento dos 
estabelecimentos cuja ativi-
dade possa prejudicar a qua-
lidade de vida dos cidadãos, 
nomeadamente em termos 
de ruído, perturbação da sua 
saúde e bem-estar em especial 
em todos aqueles que, situa-
dos em edifícios de habitação, 
unifamiliar ou coletiva, ou 
localizados nas proximidades 
de prédios destinados a uso 
habitacional, possam prejudi-
car com a atividade exercida 
o usufruto de tais direitos e o 
exercício da função preventi-
va que urge promover e acau-
telar para esse efeito.

alteração
Regulamento 
Municipal 
dos Horários 
de Funcionamento 
dos Estabelecimentos 
de Venda ao Público 
e Prestação de Serviços

A Câmara Municipal de Ílhavo, em 
parceria com o Instituto Padre Antó-
nio Vieira (IPAV), voltou a acolher e a 
dinamizar um Grupo de Entreajuda 
para a Procura de Emprego (GEPE), re-
alizando uma Sessão de Divulgação no 
dia 5 de outubro, no CIEMar-Ílhavo.

A ação, dinamizada pela gestora do 
projeto na zona Norte, Tatiana Men-
donça, e direcionada para um núme-
ro restrito de pessoas, contou com a 
presença de sete participantes, sendo 
que todas elas mostraram interesse 
em participar ativamente no grupo, 
não só para ser ajudado mas principal-
mente para ajudar o próximo.

Vai ter lugar, no próximo dia 15 de 
janeiro de 2016, a Hasta Pública para 
atribuição da Loja D, com 16 m2, com 
um valor base de 1.200,00 euros.

Os interessados poderão consultar o 
procedimento de Hasta Pública e apre-
sentar as propostas até às 16h00 do dia 
13 de janeiro de 2016, no Gabinete de 
Atendimento Geral da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, dentro do normal horá-
rio de funcionamento.

Com esta Hasta Pública, a Câmara 
Municipal de Ílhavo pretende criar 
as condições para a dinamização dos 
espaços do Mercado da Costa Nova, 
potenciando assim as dinâmicas eco-
nómicas locais.

Mercado 
Municipal 
da Costa Nova

Foi aprovada, no passado dia 2 de 
dezembro, a proposta para abertura 
e funcionamento excecional do Mer-
cado Municipal da Costa Nova nos 
dias 24 e 31 de dezembro das 08h00 
às 15h30.

Com esta deliberação a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo pretende adequar o 
horário de funcionamento do referido 
Mercado à procura verificada nesta 
época natalícia, potenciando a possi-
bilidade de ser prestado um melhor 
serviço à Comunidade.

Horários 
de Natal

A rede de Grupos de Entreajuda 
para a Procura de Emprego (GEPE) 
é um projeto experimental e inova-
dor para apoio a desempregados, em 
particular os que sofrem um maior 
impacto psicológico do desemprego 
quer pela sua duração, pela situação 
inesperada ou pela vulnerabilidade 
em que se encontram. Através da di-
nâmica de entreajuda em grupo, pro-
cura-se ultrapassar a desmotivação, o 
isolamento e a tendência depressiva a 
que o desemprego quase sempre con-
duz. Com o apoio de um facilitador, o 
grupo focar-se-á na procura ativa de 
emprego para os seus membros, tendo 
cada um deles a função de apoiar os 
restantes nessa missão.

As reuniões dos Grupos iniciaram-
se no dia 2 de novembro, pelas 9h30, 
sendo que funcionarão sempre às se-
gundas-feiras no CIEMar-Ílhavo.

Hasta Pública 
para atribuição 
de Loja

Está Desempregado/a?
Junte-se a este grupo e descubra 
outras formas de procura de emprego

Serviço 
de Apoio 
à Formação 
e Emprego



 Município de Ílhavo ·  dezembro 2015  ·  11

 A Câmara Municipal de Ílhavo 
apresentou, no dia 27 de novembro, 
na Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
o Plano Estratégico do Município de 
Ílhavo (PEMI), cujo grande interesse 
se manifestou pela sala cheia com a 
presença de perto de uma centena 
de pessoas interessadas em conhecer 
mais do conteúdo deste importante 
instrumento estratégico municipal.

Esta apresentação, aberta a toda a 
Comunidade, contou com a presença 
da equipa da Universidade de Aveiro 
que elaborou o referido documento, 
estando representada pelo Prof. Dou-
tor Filipe Teles, Pró-Reitor da Univer-
sidade de Aveiro, e pelo Prof. Doutor 
Eduardo Anselmo de Castro, Coorde-
nador Científico do Plano Estratégico. 

O Presidente da Câmara, Fernando 
Caçoilo, abriu a sessão, agradecendo 
o trabalho desenvolvido por toda a 
Equipa e apresentando um pequeno 
resumo do plano, reforçando a sua im-
portância enquanto peça central para 
o desenvolvimento do Município de 
Ílhavo.

O PEMI foi desenvolvido pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo, em conjunto 
com a Universidade de Aveiro (GETIN 
– Grupo de Estudos em Território e 
Inovação), tendo por base a “Missão da 
Autarquia”, que visa assegurar a pros-
peridade e o bem-estar dos Munícipes, 
garantir a capacidade de criação de 
riqueza, condições de fixação e de ope-
ração para que permaneçam e tenham 
sucesso no Município de Ílhavo. 

A proposta do PEMI tem como obje-
tivo definir uma visão estratégica de 
desenvolvimento para o Município 
para os próximos 20 anos, tendo sido 
construída com base num consenso 
alargado para as opções tomadas. Esta 
proposta resulta de uma adaptação às 
estratégias regionais (QCIRA e CRER 
2020) e nacionais (Europa 2020) e se-
leciona um conjunto de projetos-ânco-
ra para executar nos próximos anos. 

Os Eixos Estratégicos-Âncora defini-
dos pelo PEMI são: Revitalização Ur-
bana; Cultura e Criatividade; Ílhavo 
Inteligente; Ílhavo Inclusivo; Parque 
Central de Ílhavo; Mar e Ria; Turismo 
de Futuro; Valorização de Capital Hu-
mano; Economia + Competitiva; Ílha-
vo e o Porto de Aveiro.

Após o Exercício de Participação Pú-
blica que consistiu na votação para a 
hierarquização das prioridades, foram 
elencados pelos Ilhavenses a Valoriza-
ção do Capital Humano, Economia + 
Competitiva e Ílhavo Inteligente como 
os três eixos estratégicos-âncora prio-
ritários.

Apresentação
Plano Estratégico 
do Município de Ílhavo

Conheça o Plano Estratégico do Município de Ílhavo.
Toda a informação disponível em www.cm-ilhavo.pt/pages/3157

O processo de elaboração do PEMI 
pode ser resumido no quadro seguinte, 
no qual se enuncia a etapa final, que o operacionaliza:
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Bolsas de Estudo 
do Ensino Superior 
Aumenta valor e número de prestações 

financeiramente mais relevante, mais 
inovadora, mais justa, mais atual, su-
prindo pequenas lacunas detetadas no 
anterior Regulamento e promovendo 
o espírito empreendedor dos seus be-
neficiários. 

Com este novo Regulamento passam 
por exemplo a ser tidas em conta, no 
cálculo do rendimento do agregado fa-
miliar as despesas de habitação e saúde 
e majoradas as seguintes situações:

» Áreas prioritárias de estudo 
(formação em áreas relativamente 
às quais o Município esteja mais 
carenciado)
» Agregados familiares 
monoparentais
» Agregados familiares com 
elementos portadores de deficiência
» Agregados familiares em que 
fazerem parte dois ou mais 
estudantes do ensino superior
» Agregados familiares em que 
ambos os elementos do casal se 
encontrem desempregados
» Candidatos que tenham 
beneficiado de Bolsa de Estudo no 
ano letivo anterior

A atribuição das Bolsas de Estudo do 
Ensino Superior abrangerá 20 alunos/
as e distribuir-se-á em 10 prestações 
mensais (de outubro de 2015 a julho 
de 2016) no montante de 125,77 euros 
cada, o que constitui um aumento sig-
nificativo relativamente ao anterior.

As candidaturas decorreram até 6 
de novembro, encontrando-se em fase 
de análise.

Foi aprovado, no dia 16 de setembro, 
o novo Regulamento Municipal de 
Bolsas de Estudo do Ensino Superior, 
que revoga o anterior Regulamento 
Municipal, aprovado em Assembleia 
Municipal de 2 de julho de 1999.

Este novo regulamento surgiu da 
experiência obtida em mais de déca-
da e meia de vigência do anterior re-
gulamento, que assumiu à época um 
caráter inovador, mas que hoje, fruto 
da natural evolução económica, cultu-
ral e social da sociedade portuguesa, 
europeia e mundial, carecia de uma 
profunda revisão, de forma a torná-lo 
mais ajustado aos tempos que vive-
mos, mas sobretudo aos que iremos 
viver no futuro. Para além desta evo-
lução da sociedade, assistiu-se igual-
mente nos últimos anos à produção de 
um conjunto de diplomas de caráter 
legislativo, que produziram alterações 
quer no que diz respeito à estrutura 
dos cursos de ensino superior, quer so-
bretudo na definição de escolaridade 
obrigatória em Portugal

Pretende-se assim com a revisão des-
ta importante medida de apoio da Câ-
mara Municipal de Ílhavo, materiali-
zada na criação do novo Regulamento 
Municipal, criar as condições necessá-
rias para que esta se torne uma ainda 
mais importante e útil ferramenta 
para os nossos estudantes que se en-
contrem matriculados em estabeleci-
mentos e curso de ensino superior no 
território nacional, sobretudo os mais 
carenciados e com melhor desempe-
nho escolar, devidamente ajustada 
ao novo quadro legal, mas sobretudo 

No que diz respeito às Bolsas de Estu-
do do Ensino Secundário, ao abrigo do 
novo Regulamento Municipal de Bolsas 
de Estudo do Ensino Superior, o Execu-
tivo Municipal deliberou aprovar, na 
Reunião de 16 de setembro, a atribui-
ção excecional e em regime transitório, 
das Bolsas de Ensino Secundário em 
número igual ao número de candidatos 
que já se encontrem a beneficiar des-
tas, ao abrigo do anterior Regulamento, 

Bolsas de Estudo 
do Ensino Secundário 
2015/2016

HORÁRIO
2ª a 6ª feira 09h30~12h30 · 14h00~17h30
Câmara Municipal de Ílhavo
Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo
T 234 329 640 · dass@cm-ilhavo.pt

» apoio ao empréstimo bancário 
   para aquisição de casa

» atribuição de produtos de apoio 
   a título de empréstimo 
   (camas articuladas, cadeiras de rodas, 
   colchões anti escaras, etc.)

   informe-se ...

Fundo Municipal 
de Apoio 
a Famílias e Indivíduos 
Carenciados

novas medidas de apoio:

Zumba Sénior
Nova Modalidade 
com início 
em janeiro de 2016
Se tem 60 anos ou mais, 
inscreva-se já!

Informe-se 
Tel.: 234 329 640

O Movimento Maior é um 
projeto de gerontomotricida-
de dirigido aos Seniores do 
Município de Ílhavo com ida-
de igual ou superior a 60 anos 
e que consiste num conjunto 
de práticas desportivas regu-
lares, que visam proporcionar 
à população Sénior do Muni-
cípio de Ílhavo uma melhoria 
objetiva da sua qualidade de 
vida, a integração social e a 
participação na vida social e 
cultural da comunidade.

O Movimento Maior desen-
volve-se em seis locais dis-
tribuídos por três freguesias 
do nosso Município: Piscinas 
Municipais de Ílhavo e Ga-
fanha da Nazaré; Pavilhão 
Municipal Capitão Adriano 
Nordeste (Ílhavo); Fórum Mu-
nicipal da Maior Idade; Salão 
Cultural da Gafanha da En-
carnação e Salão Paroquial de 
Vale de Ílhavo. 

Desde o início do programa, 
em 2008, e até ao presente, 
têm sido desenvolvidas as 
modalidades de Boccia, Dan-
ças de Salão, Exercícios de 
Manutenção, Hidroginástica, 
Iniciação à Natação e Técnicas 
de Relaxamento, consubstan-
ciadas em duas aulas sema-
nais, em cada modalidade.

Para janeiro de 2016, e a 
pensar na nossa população 
sénior, irão ter início aulas de 
uma nova modalidade: zum-
ba sénior, em que as grandes 
bases são a alegria, o ritmo e a 
animação.

O Zumba sénior apresenta 
benefícios para as articula-
ções, sistema cardiorrespi-
ratório e circulação, mas é 
sobretudo um ótimo estimu-
lante do bom humor.

Não perca esta oportuni-
dade e faça já a sua inscrição 
num dos seguintes locais: Bi-
blioteca Municipal de Ílhavo 
e/ou nos seus Polos de Leitura 
(sitos na Gafanha da Nazaré, 
Gafanha da Encarnação e Ga-
fanha do Carmo).

Movimento Maior
sempre a pensar em si, apresentamos-lhe 
uma nova modalidade: Zumba.

desde que tenham transitado de ano e 
não tenham ocorrido alterações socio-
económicas significativas.

A atribuição das Bolsas de Estudo do 
Ensino Secundário será efetuada em 
nove prestações mensais (de novem-
bro de 2015 a julho de 2016) no valor 
de 51,13 euros cada.

As candidaturas decorreram até 6 
de novembro, encontrando-se em fase 
de análise.

Novo Regulamento
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A Câmara Municipal de Ílhavo pro-
moveu, entre os dias 14 e 20 de se-
tembro, mais uma edição da Semana 
da Maior Idade/Viver Solidário, espe-
cialmente preparada para a população 
sénior do Município e plena de uma 
diversidade de ações e iniciativas.

O número de participantes ascendeu 
aos dois milhares nas diversas ativida-
des preparadas com especial carinho 
para esta camada da população, que 
reflete um exemplo de energia, sabe-
doria e perspicácia, oriunda da longa 
experiência proporcionada pela vi-
vência dos anos.

No que se refere ao plano das visi-
tas culturais, a planificação da Maior 
Idade passou por Chaves e Vila Real 
no dia 15, no dia 16 pela Nazaré, com 
almoço e animação musical, e no dia 

Semana da Maior Idade 
2015/Viver Solidário
Semana repleta de atividades e emoções 
para mais de 2.000 idosos

17 por Vigo e Viana do Castelo. As três 
visitas comportaram um universo de 
1.142 séniores. A Mostra “Viver Soli-
dário” teve por palco o Centro Cultural 
de Ílhavo, tendo o Vereador do Pelouro 
da Maior Idade aproveitado a oportu-
nidade para a apresentação pública 
do Plano Estratégico da Maior Idade 
2015/2017.

Durante a tarde, subiu ao palco do 
Centro Cultural de Ílhavo o projeto 
TeatralIDADES, em que os atores leva-
ram à cena a peça de Teatro “Memórias 
(Não) Inventadas”. Outro dos pontos al-
tos da Semana foi o já tradicional Sa-
rau da Maior Idade que lotou o Centro 
Cultural de Ílhavo.

Foram estas e muitas outras as ações 
que deram vida a mais uma Maior Ida-
de/Viver Solidário.

Dando continuidade aos pro-
jetos e às iniciativas desenvol-
vidas pela Câmara Municipal 
de Ílhavo no âmbito da Maior 
Idade, tendo como principal 
objetivo manter os seniores 
do Município mais ativos e 
mobilizados para a sua vida 
comunitária, o Executivo Mu-
nicipal deliberou aprovar a 
integração da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo no consórcio 

Integração da CMI 
no Consórcio Ageing@Coimbra

A Câmara Municipal de 
Ílhavo promoveu, mais uma 
vez, a comemoração do Dia 
de S. Martinho com o seu tra-
dicional Magusto, na quar-
ta-feira, dia 11 de novembro, 
num grande convívio dirigido 
à população sénior do municí-
pio, que teve lugar, durante a 
tarde, no Fórum Municipal da 
Maior Idade.

Os destinatários foram 
os utilizadores dos Espaços 
Maioridade da Câmara Muni-
cipal de Ílhavo e os parceiros 
que utilizam com regularida-
de o Fórum.

São Martinho 
no Fórum Municipal 
da Maior Idade

As cerca de 70 pessoas pre-
sentes, vindas das diferentes 
freguesias do Município que, 
fazendo recurso da tradicio-
nal assada com caruma e cas-
tanhas, desfrutaram de uma 
tarde bastante animada com 
muita música, dança, conví-
vio, risadas e ainda com um 
momento de atividade física, 
conduzido pela professora 
Ana Cláudia, numa enérgica 
aula de Exercícios de Manu-
tenção.

Um dia repleto de alegrias, 
diversão, boa disposição e um 
dia para voltar a repetir.

Ageing@Coimbra apresentan-
do-se esta mesma integração 
como uma mais valia para o 
Município na medida em que 
irá impulsionar a realização de 
projetos e programas de boas 
práticas inovadoras em cui-
dados de saúde e apoio social, 
investigação científica e apli-
cações tecnológicas, visando o 
bem estar geral e valorizando 
o papel do idoso na sociedade.

Foi apresentado, no passado 
dia 18 de setembro, no Centro 
Cultural de Ílhavo, no âmbito da 
Semana da Maior Idade 2015/Vi-
ver Solidário, o Plano Estratégico 
da Maior Idade 2015/2017, cuja 
finalidade principal é salvaguar-
dar a necessidade de um planea-
mento integrado de programas 
dirigidos à terceira idade.

Este Plano, para além das vá-
rias medidas, inclui o Diagnós-
tico e foi elaborado por uma 
equipa composta por técnicos 
de algumas Entidades da Rede 
Social do Município de Ílhavo.

O envelhecimento da popu-
lação é um dado incontornável, 
assistindo-se a um crescente 
relevo estatístico da popula-
ção com mais de 65 anos, sen-
do que as Câmaras Municipais 
e a Rede Social cada vez mais 
apresentam competências no 
desenvolvimento de políticas 
de serviços gerontológicos e na 
promoção de políticas de in-
centivo a um envelhecimento 
ativo e produtivo.

Assim, e sendo esta uma te-
mática que merece a melhor 
atenção da Câmara Munici-
pal de Ílhavo, uma vez que se 
pretende, em conjunto com a 
Rede Social, promover um en-
velhecimento ativo e saudável, 
entendeu-se como relevante o 
delineamento do Plano Estra-
tégico da Maior Idade.

Plano 
Estratégico 
da 
Maior Idade 
2015/2017
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No âmbito do início do ano letivo 
2015/2016, o Conselho Municipal 
de Educação do Município de Ílhavo 
reuniu no dia 30 de setembro, no CIE-
Mar-Ílhavo, numa sessão de trabalho 
presidida pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Com a presença de todos os elemen-
tos que compõem o Conselho, foram 
focados e analisados assuntos da 
maior importância na área da Educa-
ção para toda a Comunidade Escolar, 
tendo o Presidente da Câmara salien-
tado desde logo o arranque do ano leti-
vo dentro da normalidade e com uma 
nota muito positiva.

A preparação do ano letivo incluiu a 
manutenção e requalificação do Par-
que Escolar, proporcionando assim as 
melhores condições para a toda comu-
nidade educativa.

Nesse âmbito, foi feito um conside-
rável investimento, exclusivamente 
Municipal, com intervenções pro-
fundas na Requalificação da EB1 da 
Cale da Vila, da EB1 Chousa Velha, e 
intervenções pontuais nas Escolas da 
Gafanha de Aquém, Barra, Gafanha 
do Carmo e Encarnação Norte e Cen-
tro, num valor superior a 350.000,00 
euros. No âmbito do acordo com a 
Direção-Geral dos Estabelecimen-
tos Escolares, foi também concluída 
a obra de substituição de coberturas 

Educação: uma aposta prioritária  
no Município de Ílhavo

da EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto, o 
que representa um investimento to-
tal de 510.000,00 euros. Em projeto 
encontram-se, entre outras, a obra de 
Requalificação das EB1 da Gafanha de 
Aquém e Marinha Velha.

A reunião serviu para apresentar o 
“Programa Educação para Todos”, elo-
giado unanimemente pelos presentes. 
Trata-se de um programa transversal 
aos vários públicos, como sejam alu-
nos, professores e educadores, famí-
lias e comunidade em geral.

Neste contexto a Câmara Munici-
pal de Ílhavo mantém como linhas de 
fundo as premissas de base da Educa-
ção assumidas nos anos letivos ante-
riores, fortalecendo a sua intervenção 
em diferentes níveis, destacando-se o 
“Programa de Generalização do For-
necimento das Refeições Escolares”, o 
“Programa de Expansão e Desenvol-
vimento da Educação Pré-Escolar”, 
a gestão dos Transportes Escolares, 
a consolidação da parceria com as 
Associações de Pais na cogestão da 
Componente de Apoio à Família e a 
continuidade do Município enquanto 
entidade promotora das Atividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC) 
nos três Agrupamentos de Escola do 
Concelho.

O Presidente da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Fernando Caçoilo, realizou, 
nos dias 11, 12 e 13 de novembro, um 
périplo de visitas pelos Estabelecimen-
tos de Ensino do 1.º Ciclo Básico e Jar-
dins de Infância de todo o Município.

Após o arranque do ano letivo 
2015/2016, que decorreu de forma 
muito positiva, aquele foi o momento 
de apresentar cumprimentos a toda a 
Comunidade Educativa e proceder à 
entrega do material escolar às 24 salas 
do Pré-Escolar e 65 salas do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, num investimento de 
cerca de 3.500,00 euros.

Câmara Municipal de Ílhavo 
apetrecha 
Escolas e Jardins de Infância 
com material escolar

Face às orientações da Portaria 644 
A, de 24 de agosto de 2015, que con-
templa apenas três das cinco horas de 
AEC previstas, a Câmara Municipal 
de Ílhavo assumiu o financiamento de 
duas horas para as turmas do 3.º ano 
de escolaridade, nos Agrupamentos 
de Escola de Ílhavo e da Gafanha da 
Nazaré, assegurando desta forma as 
necessidades educativas dos alunos, 
e evitando os transtornos para Pais, 
Encarregados de Educação e Agrupa-
mentos.

Foi dado destaque ao Serviço Edu-
cativo Municipal de Ílhavo (SEMI) que 
contou com 41.775 participações nos 
diversos espaços que o constituem, o 
que reflete um aumento da procura 
na ordem dos 30% relativamente ao 
ano anterior. O aumento da participa-
ção foi transversal aos vários públicos, 
tendo-se destacado uma subida bas-
tante significativa, em cerca de 20%, 
ao nível do público externo.

Foi ainda apresentada uma breve 
análise sobre a Carta Educativa do 
Município de Ílhavo, cuja revisão está 
a ser elaborada pela Fundação Ma-
nuel Leão, prevendo-se a sua conclu-
são para o primeiro trimestre de 2016. 
Esta entidade foi já responsável pela 
elaboração do documento em 2007 e, 
posteriormente o relatório de acompa-
nhamento em setembro de 2009.

A Câmara Municipal de Ílhavo con-
tinua a encarar a Educação como uma 
aposta séria para o futuro, consciente 
que, quanto maior for o investimento 
no conhecimento e na valorização do 
mérito individual das crianças e dos 
jovens, bem como na qualificação das 
condições de vida, melhor será o Mu-
nicípio que vamos encontrar amanhã.
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A Escola Municipal de Educação 
Rodoviária dinamizou, no 17 de se-
tembro, a atividade “EMER: Escolhe. 
Muda. Combina.”, abordando a te-
mática da mobilidade “ecológica” e 
mostrando as vantagens do uso da 
bicicleta enquanto veículo amigo do 
Ambiente, alertando para as princi-
pais regras de um bom ciclista.

Integrada na “Semana Europeia da 
Mobilidade 2015”, esta iniciativa con-
tou com a participação do ATL da As-
sociação de Pais da EB1 de Ílhavo e do 
ATL da Associação de Pais do Jardim 
de Infância e da EB 1 da Chousa Velha, 
tendo envolvido cerca de 50 crianças.

EMER: Escolhe. 
Muda. Combina.
17 de setembro

A EMER associou-se à campanha 
“Respeitar os Sinais”, tendo acolhido, 
no dia 27 de novembro, a primeira 
sessão desta iniciativa com a presença 
de 25 participantes do Centro Escolar 
de Vale de Ílhavo.

Esta atividade surgiu no âmbito da 
parceria da Câmara Municipal de Ílha-
vo com a SUMA e assenta no princípio 
de que os espaços públicos exigem o 
mesmo cuidado dedicado aos espaços 
privados, dando expressão máxima ao 
slogan “cuide da sua rua, como da sua 
casa!”. Neste pressuposto, e uma vez 
que esta campanha recorre à utiliza-
ção dos sinais do Código da Estrada, a 
EMER apresentou-se como o local ideal 
para dar o arranque a esta iniciativa.

Especialmente dirigida às turmas de 
1.º Ciclo do Ensino Básico inscritas no 
Programa Eco-Escolas, esta campanha 
segue a sua rota de sensibilização pe-
las restantes Escolas.

Sessão de Abertura: 
Campanha 
Respeitar os Sinais
27 de novembro

A EMER realizou, no dia 26 de no-
vembro, a atividade Eco-EMER, con-
tando com a participação de cerca de 
25 crianças da turma do 3.º ano da EB1 
Cale da Vila.

A “Eco-EMER” surgiu integrada na 
Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos 2015 e propôs o desenvol-
vimento de uma sessão em torno das 
questões da reciclagem, nomeada-
mente através de uma sensibilização 
sobre a separação de resíduos, asso-
ciando o conhecimento ambiental 
com as regras e a perícia rodoviárias, 
através de jogos e desafios na pista ex-
terior da EMER.

Eco-EMER
Semana Europeia 
de Prevenção de Resíduos
26 de novembro

A Câmara Municipal de Ílhavo con-
tinua a promover a abertura da EMER 
à comunidade em geral todos os quar-
tos sábados do mês, dirigindo a sua 
ação às famílias, procurando promo-
ver momentos de partilha e convívio 
entre crianças, jovens e adultos, em 
torno da temática da Segurança Ro-
doviária.

Esta atividade é de caráter gratuito e 
decorre ao longo de todo o ano.

EMER em Família
26 de setembro
24 de outubro
28 de novembro

Na EMER para Ti
9 de outubro

Especialmente dirigida às Associa-
ções de Pais do Município, decorreu, 
no dia 25 de novembro, a primeira 
sessão do Kuartas Seguras, promovida 
pela Câmara Municipal de Ílhavo.

Subordinada ao tema “Procedimen-
tos de Emergência e Evacuação na 
Escola”, esta iniciativa foi dinamizada 
pela Dr.a Márcia Rodrigues do Gabi-
nete de Proteção Civil do Município.

Para o presente ano letivo, a EMER 
apresenta a 3.ª edição das “Kuartas 
Seguras”, ação que procura abordar 
diversos temas em torno da grande 
temática da Segurança. Esta iniciati-
va organiza-se em sessões pontuais 
que contam com a colaboração de di-
versos parceiros e convidados para a 
sua dinamização, encarando sempre 
a Segurança como um dos princípios 
base no desenvolvimento do processo 
educativo com crianças e jovens.

Kuartas Seguras
Procedimentos de Emergência 
e Evacuação na Escola
25 de novembro

No âmbito do Dia Mundial dos Cor-
reios, a Câmara Municipal de Ílhavo, 
em parceria com os CTT, promoveu 
no dia 9 de outubro, a atividade “Na 
EMER para Ti”, propondo a cada alu-
no que escrevesse um postal para o 
mesmo ser enviado a alguém especial, 
garantindo a CMI o envio da corres-
pondência via postal.

Integrada no Plano Anual de Ativi-
dades da EMER, esta iniciativa pro-
curou promover a partilha dos prin-
cipais conceitos adquiridos nas visitas 
realizadas, valorizando a importância 
da escrita e revitalizando a magia do 
correio postal.

Esta ação decorreu em duas sessões 
e contou com a participação das tur-
mas do 2.º ano do Centro Escolar da 
Cambeia e da EB da Chave, envolven-
do cerca de 50 crianças.
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VIII Edição

Encontro de Minibasquete
envolve 110 participantes 

Numa região em que o Basquetebol 
é o Desporto Rei, a Câmara Municipal 
de Ílhavo voltou a aliar-se aos clubes 
da modalidade no Município, o Grupo 
Desportivo da Gafanha - Basquetebol 
e o Illiabum Clube, para promover 
mais um encontro de Minibasquete-
bol para os alunos das Escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico do Município.

O encontro do passado dia 28 de no-
vembro realizou-se no Pavilhão Gim-
nodesportivo da Gafanha da Nazaré e 
foi desenvolvido em colaboração com 
o GDG Basquetebol, com o apoio dos 
professores de Atividade Física Des-
portiva das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular.

Num incentivo à prática da moda-
lidade e visando a captação de jovens 
praticantes, viveu-se um momento 
de alegria e convívio, apimentado 
com uma competição saudável entre 
Escolas, contando com cerca de 110 
participantes que representaram as 
EB1 da Cale da Vila, Centro Escolar da 
Cambeia, EB1 da Chave, EB1 da Costa 
Nova, EB1 Farol da Barra, EB1 da Ga-
fanha da Encarnação Norte, EB1 da 
Marinha Velha, Centro Escolar Santa 
Maria Manuela.

Fase de Apuramento 
Eurobasket Women 2017
Seleção de Basquetebol Feminino 
em Ílhavo 

A Cidade de Ílhavo recebeu, 
no passado dia 25 de novem-
bro, no Pavilhão Municipal 
Cap. Adriano Nordeste, o 2.º 
jogo da Fase de Apuramento 
do Campeonato Europeu de 
Basquetebol Feminino – EU-
ROBASKET WOMEN’2017, 
entre as seleções de Portugal 
e da Hungria.

O apoio do público, que en-
cheu por completo o pavilhão, 
não foi suficiente para que 
Portugal chegar à ambiciona-
da vitória, apesar de ter exibi-
do a um bom nível ao longo de 
3 períodos do jogo. A vitória 
pertenceu à seleção húngara 
por 50-67.

De realçar a presença da Ti-
cha Penicheiro nas bancadas 
que, para além do seu apoio a 
Portugal, distribuiu simpatia 
e autógrafos durante o inter-
valo.

O momento serviu ainda 
para homenagear a atleta 
ilhavense Anabela Vasconce-
los, que “pendurou” as sapati-
lhas aos 50 anos de idade.

Portugal volta a jogar em 
fevereiro de 2016, regressan-
do a Ílhavo, nos dias 20 e 24, 
defrontando a Islândia e a Es-
lováquia, respetivamente.

Programa 
de Iniciação 
à Natação

A Natação é uma das mo-
dalidades desportivas mais 
completas e, considerando a 
proximidade do Município 
de Ílhavo com o mar e a ria, a 
Câmara Municipal iniciou em 
1998 o Programa de Iniciação 
à Natação, especialmente di-
rigido a todas as crianças do 
Município de Ílhavo inscritas 
em Instituições pré-escolares 
públicas e privadas. Este pro-
grama oferece a oportunidade 
de todas as crianças se adapta-
rem ao meio aquático e desen-
volverem competências que 
lhes permitam a resposta mais 
adequada para a deslocação 
rudimentar no meio aquático.

Neste projeto aderiram, este 
ano letivo, cerca de 680 crian-
ças das 24 instituições com 
pré-escolar do Município. O 
programa desenvolve-se to-
dos os dias, essencialmente 
na parte da manhã, nas Pis-
cinas Municipais de Ílhavo e 
Gafanha da Nazaré e, aliando 
a componente lúdica à adap-
tação ao meio aquático, as 
crianças adquirem os princí-
pios básicos da natação.
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A promoção da prática des-
portiva regular junto da po-
pulação com o intuito de com-
bater o sedentarismo e como 
forma de adoção de um estilo 
de vida saudável é uma das 
preocupações atuais. Neste 
sentido a Câmara Municipal 
de Ílhavo promoveu, no pas-
sado dia 27 de setembro e no 
âmbito do Programa Munici-
pal Desporto para Todos, uma 
Master Class de Fitness.

Para assinalar o Dia Mun-
dial do Coração, mais de uma 
centena de participantes reu-
niu-se no Jardim Oudinot, 
seguindo os divertidos pas-

PRÓXIMOS EVENTOS:

27 JAN
Danças Latinas
Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré

20 FEV
Fitness Aquático 
Piscina Municipal 
da Gafanha da Nazaré

20 MAR
Caminhada 
da Primavera
Município de Ílhavo

Workshop

Danças Latinas
No âmbito do programa 

Municipal Desporto para To-
dos e porque a dança é uma 
excelente via de socialização, 
além de trabalhar o ritmo, a 
memória, a coordenação e a 
expressão, interação e consci-
ência corporal, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo dinamizou, 
no dia 18 de novembro, no 
Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré, um Workshop de 
Danças Latinas.

Os quinze participantes pu-
deram dar os primeiros passos 
em três tipos de dança muito 
contagiantes, que têm como 
ponto comum a alegria e a 
sensualidade, numa mistura 
de ritmos e sons latino-ameri-
canos, o Merengue, a Salsa e o 
Cha-Cha-Cha.

sos, contagiados pela alegria e 
boa disposição, dos monitores 
José Canossa, Marco Neves e 
Patrícia Queirós numa fan-
tástica aula de Zumba.

Conscientes que determi-
nados fatores de risco impe-
dem o bom funcionamento 
do Coração e com o objetivo 
de alertar a população para 
a necessidade da prevenção, 
realizaram-se rastreios gra-
tuitos de Glicémia, Medições 
de Tensão Arterial e Índice 
de Massa Corporal com a co-
laboração da Unidade de Cui-
dados na Comunidade – Laços 
de Mar e Ria.  

No passado dia 28 de no-
vembro, a Piscina Municipal 
de Ílhavo abriu as suas portas 
e realizou um Dia Aberto para 
dar a conhecer as modalida-
des aquáticas que podem ser 
praticadas nas Piscinas Muni-
cipais de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré.

Esta atividade contou com a 
presença de cerca de 80 parti-
cipantes, alguns deles utentes 
habituais e muitos outros no-
vos utilizadores que tiveram a 
sua primeira experiência com 
as atividades aquáticas, mos-
trando bastante satisfação 
pelas mesmas.

Neste Dia Aberto as ativida-
des foram dinamizadas para 
pequenos e graúdos: os mais 

pequenos puderam usufruir 
de momentos de convívio e 
lazer nas atividades lúdicas, 
enquanto que os mais velhos 
tiveram a oportunidade de 
participar em aulas tão diver-
sas como Natação Terapêuti-
ca, Hidrobike, Deepwater e 
Hidroginática. Especial des-
taque para a aula de Hidro-
Pilates que visa desenvolver 
a força, flexibilidade, alonga-
mento muscular, consciência 
corporal e melhora a postura 
respeitando a individualidade 
de cada praticante, e que mui-
to agradou os presentes.

HidroPilates é uma das no-
vidades das Piscinas Munici-
pais já no início de janeiro de 
2016.

Informe-se e inscreva-se!

Master Class de Fitness
Dia Mundial do Coração

Dia Aberto

Fitness Aquático
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Assinalou-se, no dia 22 de outubro, o 
segundo aniversário da Tomada de Pos-
se da Câmara e Assembleia Municipal 
de Ílhavo, no seguimento do resultado 
da eleição autárquica de 29 de setembro 
de 2013, que conferiu uma expressiva 
vitória à candidatura do PSD “Continu-
ar com Confiança”.

Ao longo destes dois anos o Municí-
pio de Ílhavo tem vivido uma consis-
tente, estruturada e decidida dinâmica 
de crescimento e de desenvolvimento, 
alcançando elevados índices de investi-
mento em obras e em iniciativas, refle-
tidos num valor anual de investimento 
em setembro de 2015 em mais de 6 mi-
lhões de euros, o dobro do verificado em 
setembro de 2013. Ao mesmo tempo, as-
sistimos à manutenção do montante da 
despesa de funcionamento da Câmara 
Municipal e a uma assinalável dimi-
nuição do endividamento total (banca 
+ fornecedores), 20% entre setembro de 
2013 e setembro de 2015, ou seja cerca 
de 4,5 milhões de euros) e à forte dimi-
nuição do prazo médio de pagamento 
a fornecedores (que passou de mais de 
90 dias para apenas 39 dias no mesmo 
período).

Estes extraordinários resultados, 
obtidos numa altura de relevante di-
minuição das receitas dos municípios 
portugueses, com a consequente redu-
ção dos valores do Plano e Orçamento, e 
da aplicação de um quadro legal em de-

Mandato 2013-2017 Câmara Municipal de Ílhavo

2.º Aniversário
Tomada de Posse
Continuar com Confiança

terminados aspetos fortemente pena-
lizador para o poder local, resultam da 
aplicação de políticas de grande rigor e 
de grande exigência, nomeadamente ao 
nível das despesas e do funcionamento 
da Câmara Municipal, mas também de 
forte inovação e de grande abertura a 
parcerias positivas, com as empresas, 
com as Associações, cujo montante de 
apoio tem vindo a aumentar, com enti-
dades públicas de âmbito regional e na-
cional, com as Juntas de Freguesia, cujo 
apoio financeiro a Câmara Municipal 
retomou em 2014, mas acima de tudo 
com as pessoas, para além naturalmen-
te do bom aproveitamento dos fundos 
comunitários do último quadro, estan-
do já no bom caminho o igualmente 
bom aproveitamento do novo quadro 
Portugal 2020.

Nota ainda para a aposta, nestes dois 
anos, no investimento num conjunto 
importante e articulado de instrumen-
tos de apoio à gestão da Câmara Munici-
pal, mas sobretudo do território, sendo 
de destacar a entrada em vigor do novo 
Plano Diretor Municipal, a elaboração 
do Plano Estratégico do Município de 
Ílhavo, a revisão da Carta Educativa, 
para além de diversos planos sectoriais.

Desta forma foi possível concretizar 
importantes e decisivos investimentos 
em áreas tão diversas como a Educa-
ção, a Qualificação Urbana e Ambien-
tal, o Desenvolvimento Empresarial e 

Emprego, a Ação Social, a Mobilidade e 
Transportes ou a Cultura e Turismo, as 
Áreas de Intervenção Estruturante do 
atual mandato, mas também em mui-
tas outras, conferindo ao Município de 
Ílhavo um lugar liderante e de referên-
cia ao nível da Região de Aveiro e mes-
mo do País.

A aposta em iniciativas já tradicionais, 
a reformulação de outras ou a criação 
de novas tem sido uma constante neste 
mandato, apostando na sua realização 
de forma articulada com outras agen-
tes, nomeadamente as Associações do 
município, numa lógica de programa-
ção de cidade, tendo sempre bem pre-
sente a sua importância para a criação 
de uma comunidade mais participativa, 
mais formada e informada, para a cons-
trução de mais e melhor cidadania, mas 
também para a dinamização da econo-
mia local.

No que diz respeito às obras concluí-
das ao longo deste dois anos, ou atual-
mente em execução, há a destacar a 
Rede de Saneamento e Águas Pluviais 
da Gafanha da Nazaré e Zona Industrial 
da Mota, a Vala Pluvial do Esteiro Ou-
dinot, a Requalificação e Ampliação do 
Museu da Vista Alegre, a Reabilitação 
do Teatro da Vista Alegre, o Edifício So-
ciocultural e Extensão de Saúde da Cos-
ta Nova, a Reconversão e Qualificação 
do Mercado da Barra, a Qualificação do 
Cais da Malhada, o acesso ao Parque de 

Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2015/2016

Associação Cultural Desportiva “Os Ílhavos”
CAPGE

Grupo Desportivo Beira Ria
Grupo Desportivo da Gafanha

Ílhavo Andebol Clube
Illiabum Clube

Novo Estrela da Gafanha Encarnação
Sporting Clube Vista Alegre

Clube Náutico Boca da Barra
ANGE

Grupo Desportivo do Carmo
Associação de Surf de Aveiro  

Associação Bússola Partilhada 
Clube de Vela da Costa Nova 

Sociedade Columbófila de Ílhavo
  

   Total

19.000,00 euros
12.000,00 euros

4.000,00 euros
94.000,00 euros
22.500,00 euros
80.000,00 euros

6.000,00 euros
12.000,00 euros

2.000,00 euros
3.000,00 euros
1.500,00 euros
5.000,00 euros
1.100,00 euros
5.000,00 euros

700,00 euros

267.800,00 €

Associações do Município

Ciência ao PCI (Via do Conhecimento), 
a requalificação do Parque Escolar, a re-
abilitação da Sede do Illiabum Clube, a 
Qualificação da Frente Ria Costa Nova/
Vagueira, a Requalificação do Caminho 
do Praião, a Requalificação da Estrada 
Florestal n.º 1 – 1.ª fase, a Qualificação 
do Cais da Bruxa, a ciclovia do Cais dos 
Pescadores da Costa Nova, a Reabilita-
ção da Ponte da Vista Alegre, a Requa-
lificação da Capela da Ermida, as Redes 
de Drenagem de Águas Pluviais da Rua 
de Alqueidão, Rua Frederico Cerveira e 
Av. Manuel da Maia, a Reconversão do 
Logradouro da Casa do Gaveto da Av. 
25 de Abril, o Ecomare (Laboratório de 
Ciências Oceanográficas), a Empreitada 
de Alimentação Artificial da Praia da 
Barra, o Reforço do Cordão Dunar na 
Costa Nova, a Qualificação do Centro 
da Senhora dos Campos, o Reforço do 
Abastecimento de Água (Depósito da 
Gafanha da Nazaré) e Construção de 
Nova Adutora, a Qualificação do Par-
que de Estacionamento do Complexo 
Desportivo da Gafanha, a Qualificação 
do Skate Parque da Gafanha da Naza-
ré, a Requalificação da Rua D. Manuel 
Trindade Salgueiro, para além de di-
versas intervenções ao nível da manu-
tenção de diversos edifícios municipais, 
do revestimento em tapete betumino-
so e da requalificação de diversos es-
paços públicos, encontrando-se neste 
momento em fase de projeto diversas 
obras em vários pontos do município, 
a concretizar em breve, sobretudo nas 
áreas da Mobilidade, do Saneamento e 
da Cultura.

Neste momento com especial simbo-
lismo agradecemos a toda a Equipa da 
Câmara Municipal de Ílhavo pelo seu 
profissionalismo e dedicação, a toda 
a população pela atenção, exigência e 
compreensão, assim como a todas as en-
tidades, públicas e privadas com quem 
temos construídos parcerias geradoras 
de proveitos para as pessoas, estando 
seguros que os próximos anos, em que 
continuaremos a dar especial atenção 
às grandes mas igualmente às peque-
nas realizações, igualmente importan-
tes, serão anos de grande sucesso para 
o Município de Ílhavo.

Teve lugar, no dia 9 de outu-
bro, no Salão Nobre dos Paços 
do Município, a Assinatura 
dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 

com dez Associações Despor-
tivas do Município de Ílha-
vo para a época desportiva 
2015/2016, às quais mais tarde 
se juntaram mais cinco, repre-
sentando um apoio financei-
ro à atividade desportiva de 
267.800,00 euros, prestado de 
forma estruturada e planeada 
à atividade de cada Clube.

Com estes Contratos-Pro-
grama de Desenvolvimento 
Desportivo, a Câmara Muni-
cipal de Ílhavo pretende dar 
continuidade ao trabalho de-
senvolvido em parceria com 
os Clubes, incentivando a prá-
tica desportiva, potenciando 
o crescimento e a formação 
dos cidadãos.
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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 17 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:

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 Grandes Opções 
do Plano
Introdução

As Grandes Opções do Plano para o ano de 2016 são um 
instrumento central da política da Câmara Municipal de 
maioria do Partido Social Democrata, a sua importância é 
porém redobrada quando, como é o caso, o Plano constitui 
também uma peça chave para preparar e aproveitar as 
candidaturas ao Programa Operacional Regional do Centro 
2014-2020, que estará orientado prioritariamente para a 
utilização eficiente dos recursos da Região, com potencial 
económico, inclusão social de pessoas mais desfavorecidas, 
assim como, para promover o sucesso educativo, combatendo 
o abandono escolar de as crianças e jovens, entre outros.

A capacidade de cada Município organizar o seu 
território, de mobilizar os agentes locais, de dinamizar o 
desenvolvimento local e ser capaz de liderar as abordagens 
territoriais, são atributos essenciais para o sucesso do 
nosso objetivo, daí que a consolidação do Plano Estratégico 
do Município de Ílhavo (PEMI) seja uma prioridade, 
contemplando uma estratégia de definição de “eixos 
âncora” que vão desde a Valorização do Capital Humano, 
Ílhavo Inclusivo e Inteligente até ao Turismo de Futuro e 
Revitalização Urbana.

O Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
da Região de Aveiro (PDCTRA), o Desenvolvimento Local 
de Base Comunitária, mais conhecido por DLBC, Costeira 
e Rural, o Plano Estratégico do Desenvolvimento Urbano 
Sustentável (PEDU), são exemplos de instrumentos regionais 
que terão um espaço prioritário nas nossas preocupações 
diárias, na definição de uma estratégia de desenvolvimento 
territorial, com base na conceção de um modelo de 
desenvolvimento credível, aglutinador e mobilizador, que 
contém uma visão de futuro, introduz as devidas sinergias 
que permitem alcançar os objetivos a que nos propusemos 
e aproveitar ao máximo as vantagens da centralidade do 
nosso Município.

As Linhas Gerais de Atuação
A Visão. O Município é uma grande cidade
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Os vários objetivos que estas Grandes Opções do Plano 
procuram alcançar, revestem-se assim, de uma importância 
decisiva. As deliberações que agora se iniciam em seu torno 
devem ser conduzidas pelo realismo que as circunstâncias 
exigem, mas também pela esperança de um futuro cada vez 
melhor para todos os Ilhavenses.

Num momento que o País, felizmente, dá sinais de 
retoma, de forma sustentável em que a gestão tem ainda 
de continuar a ter como prioridade o dever e a obrigação de 
garantir o equilíbrio financeiro, definindo criteriosamente 
as prioridades de investimento, a ação, assim como dar as 
devidas respostas às ainda dificuldades sociais, para aqueles 
que efetivamente precisam, na educação, no apoio aos idosos, 
deficientes e famílias, o nosso compromisso “Continuar com 
Confiança” é o farol que melhor nos guiará no crescimento 
integral e sustentado da nossa Terra e para o aumento da 
qualidade de vida dos nossos Munícipes.

Esta proposta do Orçamento e do Plano decorre ainda 
num período de restrições financeiras e limitações, 
mas assumimos a responsabilidade e o compromisso de 
seguirmos na senda do desenvolvimento do Município, mas 
para isso, temos, e vamos, continuar com uma postura de 
redução, de forma progressiva, da dívida total da Câmara 
Municipal. A sustentabilidade dos investimentos a realizar, 
terá a devida ponderação no planeamento e análise da 
decisão de investir. A sustentabilidade social, com combate 
às carências e ao desemprego, assim como a igualdade de 
género, a sustentabilidade demográfica e ambiental são 
pergaminhos e opção que diariamente estão nas nossas 
preocupações.

As reflexões e propostas que de seguida se apresentam, 
evidenciam precisamente estas qualidades com vista 
à concretização do compromisso que apresentámos à 
população do nosso Município e sufragado maioritariamente 
em setembro de 2013, não podendo, obviamente, deixar de 
incorporar a absoluta necessidade de racionalizar custos e de 
aumentar de uma forma equilibrada, receitas, contribuindo 
para o esforço nacional, mas contribuindo essencialmente 
e igualmente para a sustentabilidade, presente e futura da 
Câmara Municipal de Ílhavo.

As Grandes Opções do Plano para 2016 apresentam um 
nível de investimento municipal no valor de 14.404.900,00€ 
(incluindo saldo), sendo o valor do orçamento total da CMI de 
26.330.000,00€ que corresponde ao valor do investimento 
mais despesas de funcionamento.

Funções Gerais
Serviços Gerais de Administração 
Pública

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Reforço da implementação das capacidades instaladas 

dos atuais serviços da estrutura da CM Ílhavo, que 
continuará a ter a gestão desmaterializada dos processos 
nos seus diversos circuitos internos como grande objetivo, 
mantendo a aplicação do serviço de Controlo Interno no 
âmbito do atual regulamento, assim como a formação, ações 
de motivação e avaliação dos funcionários no âmbito do 
SIADAP.

b) Melhoria das condições de trabalho 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.

c) Continuaremos a ser parte ativa no âmbito do novo 
Quadro Comunitário de Investimentos da Região de Aveiro 
2014/2020 (QCIRA), nomeadamente na concretização e 
captação de apoios em programas como o “Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial de Aveiro (PDCTA)”, 
“Região de Aveiro, Partilha e Integração de Serviços (RAPIS)”, 
assim como a “DLBC – Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária, Costeira e Rural”, e, finalmente, no tratamento 
e acompanhamento da nossa candidatura (já submetida) ao 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).

d) No que respeita à sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro, 
S. A., continuaremos a assumir os nossos compromissos 
relativamente à realização do capital, na expetativa que o 
chamado POLIS II – Ria de Aveiro veja a luz do dia, dando 
seguimento ao excelente trabalho já executado, para que a 
obra principal de dragagem da ria seja uma oportunidade e 
uma realidade nos próximos anos.

Segurança e Ordem Pública

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Após a aquisição dos terrenos por parte da Câmara 

Municipal para erigir o novo Quartel dos Bombeiros, que se 
encontra em fase final de construção, continuaremos a apoiar 
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo (AHBVI) na concretização da mudança para as novas 
instalações, assim como na sua atividade regular, através 
do Acordo de Cooperação, com o pagamento do seguro dos 
nossos bombeiros, investimento em equipamentos, etc.

b) No seguimento da construção do novo quartel, está 
a ser executado 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, com o enquadramento de prioridade de 
investimento integrado na nossa candidatura ao PEDU 
(Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano).

c) Pretende-se dar seguimento ao processo de 
implementação de uma estrutura de segurança nos edifícios 
municipais, passando pela continuação da elaboração 
das Medidas de Autoproteção em falta e pela formação 
adequada aos trabalhadores na matéria de HST.

d) Reformulação e reconversão das instalações da antiga 
Escola da Sra. do Pranto para aí instalar o novo posto da 
GNR de Ílhavo, na sequência do Acordo com a Direção das 
Forças de Segurança, GNR e Ministério da Administração 
Interna.

e) 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.

Funções Sociais
Educação

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Implementação de 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, de acordo com as ações definidas no 
Plano Municipal de Intervenção Educativa.

b) Conclusão do 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 
Parque Escolar, com a estreita colaboração e participação do 
Conselho Municipal de Educação.

c) Manutenção da gestão de parcerias com as Associações 
de Pais, em todas as matérias, mas muito especialmente no 
serviço de almoço, AEC, tempos livres e formação.

d) No âmbito das Atividades a realizar, destacam-se o 
Desportílhavo, o III Encontro da Comunidade Educativa, 
Olimpílhavo, apoio a Projetos nas Escolas, Festa de Natal, 
Música na Escola, Dia do Inglês, Festival de Teatro, Dia 
Mundial da Criança, Carnaval Escolar, entre outras.

e) Manutenção da aposta na requalificação do Parque 
Escolar, com o objetivo de criar melhores condições de 
trabalho para toda a Comunidade Educativa. Salientamos 
neste capítulo o projeto e construção do Centro Escolar da 
Gafanha de Aquém, a requalificação da EB da Marinha 
Velha, Cambeia e Escola n.o 1 de Ílhavo (Ferreira Gordo). 

Saúde 

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Ativação, em conjunto com a ARS do Centro, da nova 

extensão de saúde da Costa Nova, de forma a proporcionar 
as melhores condições à população e seguramente um 
melhor acesso à saúde.

b) Resolução definitiva da utilização da Extensão 
de Saúde da Barra, com o eventual arrendamento das 
instalações, dando preferência à instalação de empresas da 
área da saúde, ou cedência a alguma instituição, 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. 

c) Manutenção de uma atitude atenta na defesa da 
qualidade e proximidade dos serviços de saúde aos nossos 
cidadãos do Município.

d) Realização de ações de sensibilização à população, 
sobretudo a mais idosa, através da realização da Feira da 
Saúde ou de parcerias com outras entidades, como é o caso a 
Unidade de Cuidados na Comunidade “Laços de Mar e Ria “.

Segurança e Ação Social
Ação Social

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Implementação de novos projetos e programas, 

mantendo o nosso Município como um Município de 
vanguarda, nomeadamente ao nível da aplicação do novo 
Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo do Ensino 
Superior, 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 medidas com vista ao apoio às famílias numerosas e ao 
incentivo à natalidade, para além do Plano Municipal de 
Igualdade do Género. 

b) Aprofundamento do trabalho desenvolvido no seio 
do Atendimento Social Integrado (ASI), criado e gerido no 
âmbito da ação da Conselho Local de Ação Social (CLAS), 
reforçando a cooperação institucional e prosseguindo o 
aumento da eficiência e da eficácia da intervenção social, 

mantendo igualmente a boa gestão do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados (FMAFIC), 
importante e inovador instrumento de apoio aos nossos 
cidadãos económica e socialmente mais fragilizados.

c) Reforço da 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.

d) Aprofundamento das 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.

e) Implementação de políticas inclusivas, devidamente 
estruturadas e integradas, dirigidas nomeadamente 
às minorias étnicas e aos Cidadãos mais necessitados, 
especialmente aos portadores de deficiência, assim como às 
crianças e jovens.

Maior Idade

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Promoção de 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.

b) Aprofundamento da 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. 

c) Reforço da 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 
em especial em atividades culturais, desportivas e de ação 
social; 

d) Incentivo a ações de voluntariado, criando para esse 
efeito uma bolsa de voluntários do Município, que possam, 
por exemplo, fazer companhia aos idosos e acompanhá-los 
em pequenas tarefas ou deslocações. 

Habitação e Serviços Coletivos
Habitação

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) 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.

b) Promoção das 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, já aprovado pela Câmara Municipal, 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. 

c) Promoção de 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.

d) Implementação de uma nova estrutura e um novo 
rumo ao então denominado Programa RECUPERA ÍLHAVO, 
passando a designar-se REABILITA ÍLHAVO, na perspetiva 
de poderem ser captados novos incentivos à requalificação/
recuperação do património construído. 

Ordenamento do Território

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Desenvolvimento e finalização de um conjunto de 

Planos de Pormenor nomeadamente: Senhora dos Campos, 
com o Plano de Intervenção em Espaço Rural, sendo parte 
ativa no Grupo de trabalho criado para o efeito, envolvente 
Norte-Poente à Gafanha da Nazaré, Barra Sul, Museu, etc.

b) Acompanhamento e participação ativa na fase final 
da Revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
Ovar-Marinha Grande, hoje denominado POC – Programa 
Especial para a Orla Costeira (POC) entre Ovar e Marinha 
Grande, dando o devido destaque às matérias relativas à 
defesa da costa e ao Plano Regional de Ordenamento do 
Território. 

c) Elaboração de diversos projetos no âmbito das ciclovias, 
da rede de percursos pedestres, passeios, requalificação de 
pracetas, etc., dando seguimento ao trabalho já iniciado, 
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assim como dar início à construção de passeios nas praias 
da Costa Nova, Barra e em algumas áreas pré-definidas e 
devidamente já infraestruturadas.

d) Requalificação do Largo da Bruxa na Gafanha da 
Encarnação, proporcionando desta forma maior dignidade 
no aspeto ambiental, paisagístico e urbano, após a 
conclusão do processo de licenciamento junto das Entidades 
competentes.

e) 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.

Saneamento

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Consolidação dos ganhos obtidos através das políticas 

ambientais seguidas nos últimos anos, 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. 

b) 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 
assegurar a sustentabilidade financeira e determinar 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, assim 
como a última fase da Cidade da Gafanha da Nazaré.

Abastecimento de Água

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Acompanhamento do projeto de expansão do Sistema 

Regional do Carvoeiro (SRC), bem como das obras inseridas 
no citado projeto, onde se inclui uma nova conduta adutora 
e o reforço do sistema de armazenamento de água, em curso 
na cidade da Gafanha da Nazaré.

b) Acompanhamento da implementação do novo modelo 
de gestão dos Sistemas Ambientais e reforços da rede 
de abastecimento de água à população, 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.” 

Resíduos Sólidos Urbanos

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Adesão à “Semana Europeia de Prevenção de Resíduos“ 

e, nesta sequência, implementação ao longo de todo o ano 
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. 

b) Promoção da expansão da rede de Ecopontos, incentivo 
à sua boa e crescente utilização pelos Cidadãos (trabalho 
de parceria com a ERSUC), aumentando a quantidade de 
materiais reciclados e incrementando uma cada vez maior 
utilização do Centro de Educação Ambiental e do Ecocentro 
Municipal na Gafanha de Aquém.

c) 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), potenciando ainda 
mais a parceria estabelecida entre a Autarquia e a SUMA no 
âmbito do contrato de prestação de serviços desta empresa 
ao Município.

Proteção do Meio Ambiente 
e Proteção da Natureza
Jardins, Parques e Espaços Verdes

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Promoção, manutenção e valorização dos jardins, 

parques e espaços verdes existentes.
b) Criação de novas áreas arborizadas, melhorando 

as existentes e procedendo à substituição de árvores em 
passeios estreitos, que estejam a dificultar a mobilidade das 
pessoas.

c) Estabelecimento de protocolos com a ASCENDI e IP 
– Infraestruturas de Portugal com vista à arborização dos 
nós de acesso à A25.

d) Projeção do Lugar da Sr.ª dos Campos como o Parque 
Central do Município, no âmbito do Plano de Intervenção 
em Espaço Rural (PIER).

e) Valorização e requalificação dos Parques Infantis do 
Município, assim como construção de Parques Geriátricos 
em diversos locais do Município e em cada Freguesia, dando 
assim seguimento ao trabalho já iniciado.

Proteção do Meio-ambiente

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Manutenção da 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. 

b) Manutenção da Bandeira Azul nas Praias do Município 
de Ílhavo, em conjunto com a da Praia Acessível, que 
continuarão a receber uma atenção especial por parte da 
Câmara Municipal, preservando a sua identidade, os seus 
valores naturais, urbanos e culturais, reforçando assim a 
sua projeção pelo Mundo. 

c) Pugnaremos junto do Ministério do Ambiente pela 
defesa do nosso litoral e pela intervenção estrutural que urge 
desenvolver e levar a cabo no nosso Concelho e na nossa 
Região, para fazer face às alterações climáticas e ao avanço 
do mar que, infelizmente e pese embora as intervenções 
havidas, continua a verificar-se. Ainda nesta área, realçamos 
a nossa participação ativa enquanto membro do grupo 
de vinte e seis municípios que estão integrados no projeto 
ClimAdaPT.Local, coordenado pela Universidade de Lisboa.

d) Realização de diversas ações e programas, como a 
Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos, a Semana 
Municipal da Mobilidade Sustentável, a Semana Municipal 
da Biodiversidade, a Campanha “Praia Limpa tem mais 
Pinta”, o Programa de Monitorização do Lixo Marinho, os 
Projetos “Eco-Escolas” e “Coastwatch Europe”, a elaboração e 
publicação da Revista de Atividades de Educação Ambiental 
“O AMBÚZIO”, o Programa anual de Vigilância e Segurança 
Balnear, os Protocolos com os Agrupamentos de Escuteiros, 
entre outras.

Serviços Culturais, Recreativos 
e Religiosos  
Cultura

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Aprofundamento do modelo de gestão em rede 

integrada dos equipamentos culturais municipais existentes, 
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, assim como os recentes Museu e Teatro da Vista 
Alegre e Edifício Socio Cultural da Costa Nova 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.

b) Aposta 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”.

c) Início da construção da Casa Municipal da Música da 
Gafanha da Nazaré, por adaptação da sede da Cooperativa 
de Consumo, e execução do projeto de um edifício de receção 
do Navio Museu Santo André, com serviço aos visitantes, 
loja e exposição permanente. 

d) Manutenção da 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, não esquecendo outros 
como a comemoração do Feriado Municipal, do 25 de Abril, 
do 1.º de maio, da Festa do Colono, MarAgosto, Concertos de 
Música Clássica e Popular, Exposições de Arte, Festival de 
Teatro, Marchas Sanjoaninas, entre outras. 

e) Aposta na divulgação/valorização de personalidades 
ilhavenses no domínio da literatura, pintura, escultura, 
música e outras artes, assim como no estudo da nossa 
história, materializado no projeto “Ílhavo, Terra Milenar”.

Desporto, Recreio e Lazer

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Aposta no programa “Desporto para Todos”, como 

forma de promover modos e práticas de vida saudável.
b) Aumento da 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.

c) Manutenção do apoio às atividades realizadas pelas 
Associações Desportivas do Município, no âmbito da 
sua formação e comparticipação nos diferentes tipos 
de modalidades, em que o nosso Município é tão rico 
e diversificado, através dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo.

d) Criação de mais e melhores infraestruturas desportivas, 
visando em especial a formação dos nossos jovens e que 

tenham o objetivo de fomentar a prática das mais distintas 
modalidades e ocupação saudável dos tempos livres, com 
destaque para a ampliação 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.

Outras Atividades Cívicas e Religiosas
Juventude e Tempos Livres

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Atenção permanente aos nossos cidadãos mais jovens 

acompanhando os seus percursos escolares, valorizando 
equipamentos públicos e programas de formação, 
qualificando a oferta cultural, estimulando o seu apetite 
pelo saber, pelo desporto, por uma cidadania ativa e 
responsável.

b) Manutenção da aposta 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. 

c) Continuar a desenvolver iniciativas de mérito 
reconhecido, renovando-as, mantendo-as atrativas e cada 
vez mais abrangentes, nomeadamente Marolas, Concurso 
Literário Jovem, Oficinas Criativas, Conversas com Gente 
Nova, Concurso HipHopDance, Campeonato Municipal de 
Skate, Jornadas da Juventude, Cartão Jovem Municipal, 
Grande Pedalada, Corrida Mais Louca da Ria; Lan Party, 
Assembleia Municipal Jovem, entre outras. 

d) Reforço do Programa Municipal de Ocupação dos 
Tempos Livres (PMOTL), do Programa Vocação, do Programa 
Municipal de Bolsas de Estágio de Trabalho, visando uma 
melhor formação integral dos jovens.

e) Apoio aos jovens na sua procura de emprego, realizando, 
no âmbito do SAFE - Serviço de Apoio à Formação e Emprego, 
diversos workshops temáticos relacionados com a criação e 
procura de emprego, ações de formação em diversas áreas e 
elaboração e produção de um “Guia do Emprego”. 

Outras Atividades

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Início da construção da Casa Mortuária da Gafanha do 

Carmo, tendo como objetivo a recuperação dos Lavadouros 
existentes na Rua da Saudade.

b) Remodelação / adaptação da Casa Mortuária da 
Gafanha da Nazaré, de forma a que aquele equipamento 
fique mais eficiente em função dos seus objetivos. 

c) Requalificação do Edifício do Centro Social de Vale 
de Ílhavo, dando cumprimento ao Protocolo estabelecido 
entre a Câmara Municipal e a Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Ílhavo (S. Salvador). 

Funções Económicas
Estruturas de Apoio 
à Atividade dos Pescadores

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Manutenção do apoio aos nossos investidores no 

que diz respeito à promoção da “cultura da pesca“ e do 
consumo de produtos de pesca em especial da Ria de 
Aveiro, 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. 

b) Participação, em colaboração com a POLIS Litoral Ria 
de Aveiro, na gestão dos novos cais da frente ria da Gafanha 
de Aquém e do Esteiro da Malhada. 

c) Substituição da rampa sul do Cais dos Pescadores da 
Costa Nova, assim como o tratamento e manutenção dos 
arrumos dos cais da Gafanha da Encarnação e Costa Nova.

d) Pugnar pela melhoria das condições de navegabilidade 
na Ria de Aveiro.  

Estabelecimentos Industriais 
ligados ao Abastecimento

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Manutenção de uma participação ativa em projetos 

de maior importância para o Município e para a Região, 
que estão já em curso, como é o caso do Parque de Ciência 
e Inovação (PCI).

b) Aposta na criação de novas dinâmicas empresariais 
com o processo de aprovação e construção do loteamento 
do alargamento previsto da nova Zona Industrial da Mota, 
tendo necessidade de, em primeiro lugar, se encontrar uma 
solução para se proceder à troca dos cerca de 30 hectares de 
terreno com a Direção Nacional de Florestas.
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c) Após a concretização da aprovação da Revisão do 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Ílhavo estão criadas 
as condições para proceder ao loteamento e à finalização 
das infraestruturas da zona industrial da Gafanha de 
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.

d) Reforço da participação no nosso Polo da Incubadora de 
Empresas da Região de Aveiro (IERA), tendo sido já assinados 
quatro Protocolos para a instalação de empresas. Torna-se 
por isso importante reforçar o posicionamento do Polo que 
tem um papel forte e inovador nos domínios relacionados 
com a economia do mar, e com grande potencial no que diz 
respeito à captação de fundos comunitários do Portugal 
2020.

e) Parceria ativa com a Universidade de Aveiro na 
dinamização do “Laboratório de Ciência Oceanográfica 
– ECOMARE”, situado junto ao Jardim Oudinot.

Transportes e Comunicações
Rede Viária e Sinalização

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Elaboração dos projetos da via de ligação à Zona 

Industrial da Ervosas a partir do acesso à A17, da 2.ª fase da 
Estrada Florestal no 1 da Gafanha da Encarnação e Carmo 
com ligação à Zona Industrial de Vagos e da alteração viária 
na Rotunda da Barra.

b) Realização de diversos estudos e projetos, nomeada-
mente a 2.ª 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 da via, já devidamente aprovado 
e com todo o processo pronto para a abertura de concurso 
para a sua construção em 2016.

c) Repavimentação e manutenção regular de arruamentos 
do Município onde tal se justifique.

d) Reforço da 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 e outras.

e) Implementação do “Plano de Sentidos de Trânsito 
da Gafanha da Nazaré” e consequentemente do Plano de 
Sinalética (horizontal e vertical subjacente), nomeadamente 
nos arruamentos que foram sujeitos à repavimentação após 
a finalização das redes de saneamento e águas pluviais e 
com a redefinição de novos perfis.

Transportes (Mobilidade)

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Implementação e operacionalização das medidas 

previstas no 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), 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.

b) Acompanhamento da 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.

c) Realização de um conjunto de iniciativas de formação 
e sensibilização no âmbito da Mobilidade e Acessibilidade 
para Todos;

d) Continuação da dinamização e promoção da Escola 
Municipal de Educação Rodoviária (EMER), em cooperação 
com as escolas do Município, no sentido de sensibilizar 
e apostar na formação de todos para o bom uso da via 
pública;

e) Implementação de uma experiência piloto de uma rede 
interurbana de Ílhavo, de forma a oferecer uma solução de 
transporte flexível de pelo menos uma vez por semana para 
cada zona do Município.

Comércio e Turismo
Mercados e Feiras

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Realização de intervenções de requalificação do 

Mercado Municipal da Costa Nova, nomeadamente ao nível 
do piso e de expositores.

b) Participação ativa na gestão e na promoção do novo 
Mercado Municipal da Barra. 

c) 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 ao Regime Jurídico das 

Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR) 
com a nova redação dada pelo Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 
de Janeiro seja à nova dinâmica que a conjuntura económica 
imprimiu à venda ambulante.

d) Alteração dos talhos no Mercado Municipal da Gafanha 
da Nazaré, de forma a promover um melhor serviço prestado 
à população tornando assim a sua atividade económica mais 
rentável.

e) Manutenção do 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.

Turismo

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Promoção do 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. 

b) Valorização do 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.

c) Manutenção da 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. 

d) Manutenção de 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 mais valor à região.

e) Construção de novos passadiços na Praia da Costa Nova 
após a conclusão da empreitada de reforço do cordão dunar, 
levada a cabo pela sociedade POLIS Ria de Aveiro.

Outras Funções
Juntas de Freguesia

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
a) Continuidade das 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. 

Análise Orçamental 
e Financeira

As Grandes Opções do Plano 2016,  documento 
que cumpre, quer das regras da boa gestão, quer das 
condicionantes impostas pela Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso, assume um nível de investimento 
Municipal elevado, com um valor já definido de 12.814.900 
euros, a que acrescerá um montante previsto na ordem 
de 1.590.000 euros o qual será adicionado aquando da 
integração do saldo de gerência.

Este valor, constante das Grandes Opções do Plano 
para 2016 apresenta uma redução em cerca de 6% se o 
compararmos com os valores iniciais previstos para  2015, 
com o valor de 13.563.650 euros.

O montante global do Orçamento da Câmara Municipal 
de Ílhavo (CMI) para 2016  (investimento + despesas de 
funcionamento), assume o valor de 26.330.000 euros.

Igualmente se pode constatar uma redução de 
aproximadamente 6% se comparada com o ano de 2015, 
onde o valor análogo foi de 28.000.000 euros.

Importa contudo dar conta que a vertente orçamental 
aqui em análise integra a componente de dívida que transita 
de um ano para o outro e utiliza parte do orçamento do novo 
ano.  Como a dívida prevista a transitar para 2016 é já muito 
semelhante aquela que se previu transitar de 2014 para 
2015, a percentagem acima referida, confirma uma efetiva 
redução nos valores previsionais de despesa afeta a 2016.

A gestão das despesas de funcionamento vai continuar 
a ser feita com contenção e rigor, seguros que estamos da 
circunstância de continuarmos a viver em 2016 mais um 
ano difícil, cheio de incertezas, veja-se apenas a dificuldade 
na constituição do governo, que motiva um redobrar de 
cuidados quer na gestão das despesas quer na gestão das 
próprias receitas.

Contudo os bons indicadores já obtidos nestes dois últimos 
anos permite desde já a tomada de decisões mais favoráveis 
aos agregados familiares do município, com minorações 
especiais àqueles que têm filhos no âmbito do IMI, mas 
também a capacidade de o orçamento municipal poder 

acomodar o aumento de remunerações com mais de uma 
centena de trabalhadores municipais por força da alteração 
da sua posição remuneratória, agora que finalmente o 
Tribunal decidiu a contento, também deste executivo 
municipal (em prejuízo do entendimento do ministério 
público), que, como tal, entendeu, maioritariamente, não 
decorrer da sentença judicial.

Esta alteração da posição remuneratória dos trabalhadores 
municipais terá efeitos de 01 de janeiro de 2010 a 30 de 
setembro de 2015, dado que os mesmos foram já colocados 
na sua nova posição remuneratória e consequentemente 
a receber pelo novo índice desde 01 de outubro, e terá um 
custo na ordem de quinhentos mil euros, e que este executivo 
pretende regularizar integralmente durante o ano de 2016, 
de acordo, aliás, com negociações com o STAL, que decorrem 
a bom ritmo e de forma de mútua compreensão.

Acrescenta-se que a nível da receita perspetivamos uma 
redução nas receitas de impostos diretos globais (IMI, IMT, 
da Derrama), designadamente na primeira das receitas pela 
opção que fazemos quer na utilização do IMI em função 
do número de dependentes do agregado familiar quer pela 
alteração dos coeficientes de zonamento.

Continua ainda a desconhecer-se qual a utilização que 
a nível governamental se pretende dar quanto ao valor do 
aumento de IMI resultante da avaliação geral de prédios 
urbanos, matéria que carece de clarificação.

O valor previsto para as despesas de funcionamento é de 
13.515.100 euros, tendo sido 14.436.350 euros em 2015, isto é, 
um valor inferior (-7%), destacando-se o comportamento das 
seguintes rubricas: Despesas de pessoal de 6.177.300 euros 
contra 5.412.825 euros de 2015, a que não é estranho o já 
referido encargo com a alteração da posição remuneratória 
da maioria dos trabalhadores a assumir em 2016, a redução 
das aquisições de bens e serviços com 8.835.450 euros contra 
9.836.750 euros de 2015 e também uma redução no valor das 
aquisições de bens de capital passando de 7.368.750 euros 
em 2015 para 6.496.250 euros em 2016.

A despesa de funcionamento é de apenas 51,33% 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.  Um 
valor bastante aproximado ao verificado em 2015 (51,56%) 
por força da manutenção do investimento, sendo que nos 
encargos de funcionamento estão incluídos encargos com 
a SIMRIA que não se concretizarão (serão regularizados 
mediante futura distribuição de dividendos por parte da 
empresa, ou operação análoga), 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 2015 e considerado investimento municipal, prevendo-se 
um montante de 1,59M€.

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 executar.

Deixamos uma nota para o valor previsto da receita 
relativa a fundos comunitários  (3,8M€), que julgamos 
conseguir o seu recebimento, todo em 2016, valores 
relacionados com o financiamento de obras que agora se 
concluíram, ainda os 5% finais de obras, na sua maioria, 
há muito concluídas, e aquelas que ainda recentemente 
conquistámos em regime de overbooking, como foram os 
casos da Estrada Florestal e Via de Acesso ao PCI.

Em igual sentido temos como exequível o valor previsto 
para terrenos de 0,6M€, na sua maioria relacionado com 
lotes das Zonas Industriais da Mota e da Gafanha de Aquém, 
a que não é estranho o investimento em saneamento que 
fizemos na primeira zona industrial ou que pretendemos 
fazer na segunda a nível de acessos viários.

Neste capítulo, é importante realçar a sustentação 
financeira das Grandes Opções do Plano e do Orçamento 
2016, de forma a podermos verificar da responsabilidade 
das soluções adotadas, contribuindo desta forma para a 
garantia da sustentabilidade financeira, presente e futura, 
da 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):

Financiamento das 
Grandes Opções do Plano (resumo):

Dotação total do Plano 14.404.900 euros
Encargos de funcionamento 13.515.100 euros
Receitas orçamentadas 26.330.000 euros
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a associar-se à 
Comemoração do Dia da Flo-
resta Autóctone, dia 23 de 
novembro, convidando os alu-
nos dos 2.º e 4.º anos do Cen-
tro Escolar da Coutada para 
a plantação de Medronheiros 
(Arbutus unedo) e Folhados 
(Viburnum tinus) na área ver-
de dos corredores centrais da 
Via do Conhecimento.

Realizada no âmbito do Pro-
jeto Municipal “Woodwatch 
- De Olho na Floresta”, esta 
ação contou com mais de cin-

quenta alunos, que ajudaram 
a plantar aquelas duas espé-
cies arbustivas/arbóreas au-
tóctones.

Dando expressão à Política 
Municipal de Defesa e Prote-
ção da Floresta, o Woodwatch 
é uma iniciativa pioneira da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
que aposta na Comunidade 
Educativa como a principal 
alavanca para a sensibiliza-
ção de toda a população na 
preocupação com o Ambien-
te, em especial com a Floresta 
e os seus recursos.

Assim, solicita-se aos proprietários 
que informem a Direção Regional de 
Agricultura e Pescas (DRAP) ou a Câ-
mara Municipal dos casos suspeitos 
ou confirmados para que seja avaliada 
a possibilidade de recuperação ou a 
necessidade de abate e destruição da 
palmeira, cabendo aos mesmos a apli-
cação destas intervenções.

De referir igualmente que os trata-
mentos fitossanitários com os produ-
tos fitofarmacêuticos homologados 
ou através de aplicação de produtos 
biológicos só devem ser efetuados por 
pessoas ou entidades devidamente 
credenciadas para o efeito.

Para mais informações, contacte o 
Gabinete Técnico Florestal pelo n.º de 
telefone 234 329 684 ou pelo e-mail  
gtfi@cm-ilhavo.pt.

Aviso
Escaravelho 
da Palmeira 
(Rhynchophorus ferrugineus)

A Câmara Municipal de Ílhavo aler-
ta a população para a necessidade de 
aplicação de medidas de luta contra a 
praga do escaravelho da palmeira.

Este alerta surge face ao conside-
rável número de palmeiras que nos 
últimos meses têm sido afetadas pela 
praga Rhynchophorus ferrugineus, no 
Município de Ílhavo, assim como em 
todo o território português, associada 
à elevada capacidade de multiplicação 
e disseminação do inseto.

No que diz respeito aos espaços pú-
blicos, a Câmara Municipal de Ílhavo 
encontra-se a promover um programa 
de ação com vista ao tratamento pre-
ventivo das palmeiras que se encon-
tram sãs ou sem sintomas e ao abate 
e destruição das que já se encontram 
infestadas ou mortas, tendo em consi-
deração o risco fitossanitário.

Decorreu, no dia 19 de no-
vembro, na Câmara Muni-
cipal de Ílhavo, a segunda 
reunião ordinária da Comis-
são Municipal de Defesa da 
Floresta de Ílhavo, presidida 
pela Vereadora do Pelouro da 
Segurança e Proteção Civil, 
Beatriz Martins.

Nesta Reunião foi apresen-
tado o Relatório Anual de Áre-
as Ardidas e Incêndios Rurais 
referente ao ano 2015 (pro-
visório), bem como as 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 obje-
tivos e as metas do PMDFCI 
para o ano de 2015.

No que se refere às ativida-

des desenvolvidas durante o 
corrente ano, destaque para as 
intervenções preventivas, no-
meadamente as ações na rede 
secundária de faixas de gestão 
de combustíveis e a promoção 
de ações de sensibilização jun-
to dos proprietários florestais 
para a redução de combustí-
veis, 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 sensibili-
zação 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 âmbi-
to do Programa Municipal de 
Ocupação de Tempos Livres 
– Proteção Civil, que envolveu 
a participação de 15 jovens.

Reunião
Comissão Municipal 
de Defesa da Floresta 
de Ílhavo 

Dia da 
Floresta Autóctone 
volta a ser assinalado 
no Município de Ílhavo

A Câmara Municipal de 
Ílhavo aprovou recentemente 
o Acordo de Cooperação 2015 
com a Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Ílhavo, que será assi-
nado em data a anunciar.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo, reforçando assim a 
cooperação institucional en-

tre as duas entidades e consi-
derando o meritório trabalho 
desenvolvido pelos Bombei-
ros, assume ainda o custo res-
peitante aos seguros do Pesso-
al dos Bombeiros, cujo valor 
ronda os 8.000,00 euros, bem 
como um apoio financeiro de 
33.200,00 euros respeitante 
à Equipa de Intervenção Per-

Acordo de Cooperação 2015
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 
CMI apoia BVI em 106.200,00 euros

manente, este último no âm-
bito do Protocolo celebrado 
entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo, os Bombeiros Volun-
tários de Ílhavo e a Autorida-
de Nacional de Proteção Civil, 
que perfaz um apoio total no 
valor de 106.200,00 euros.

No âmbito da cooperação 
institucional entre a Câmara 
Municipal de Ílhavo e a Asso-
ciação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Ílhavo, 
o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, Fernando 
Caçoilo, e a Vereadora do Pe-
louro da Segurança e Proteção 
Civil, Beatriz Martins, efetua-

ram, no passado dia 10 de de-
zembro, uma visita à obra do 
futuro Quartel dos BVI.

Esta obra, que se encontra 
na sua fase final, teve início 
em dezembro do ano passa-
do, na Zona da Barquinha, 
em Ílhavo, estando a sua 
inauguração prevista para 
abril de 2016.

Visita ao Novo Quartel dos BVI

Recorde-se que as atuais ins-
talações dos BVI, no centro da 
Cidade de Ílhavo, encontram-
se em más condições estru-
turais, não servindo as reais 
necessidades da corporação, 
e contribuindo ainda para a 
degradação do bom ambien-
te urbano que se deseja para 
aquela zona.

Esta obra foi fortemente 
apoiada pela Câmara Munici-
pal de Ílhavo, quer ao nível da 
aquisição de terrenos na Bar-
quinha, no valor de 261.267,50 
euros, quer ao nível do apoio 
financeiro complementar à 
obra em cerca de 250.000,00 
euros,  bem como no apoio 
à candidatura no âmbito do 
Programa de Ação da Regene-
ração Urbana para o Centro 
Histórico de Ílhavo.
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No dia 21 de setembro, a Ação de 
Sensibilização “A Importância do uso 
regular da bicicleta na qualidade de 
vida de pessoas com +55 anos” reali-
zou-se no Fórum Municipal da Maior 
Idade, tendo sido ainda realizada uma 
breve apresentação de algumas con-
clusões de um estudo de caso, realiza-
do por Joana Ramalheira, estudante 
do Mestrado em Gerontologia, Secção 
Autónoma das Ciências da Saúde da 
Universidade de Aveiro, com um gru-
po de pessoas com 55 ou mais anos, 
residentes na Gafanha da Nazaré, que 
utilizam a bicicleta de forma regular.

O Dia Europeu sem Carros ficou 
marcado por algumas iniciativas de 
destaque: “De bicicleta: de casa para 

Semana Europeia 
da Mobilidade 
2015

A Câmara Municipal de Ílhavo vol-
tou a promover, entre os dias 16 e 22 
de setembro, a Semana Europeia da 
Mobilidade, uma iniciativa da Comis-
são Europeia coordenada em Portugal 
pela Agência Portuguesa do Ambien-
te/Ministério do Ambiente, Ordena-
mento do Território e Energia.

Sob o tema central “Escolhe. Muda. 
Combina.”, destacando a multimodali-
dade e o incentivo à reflexão sobre a 
variedade dos meios de transporte à 
disposição e a melhor forma de se com-
binarem entre si, numa viagem que se 
pode tornar, mais rápida e agradável, 
foram dinamizadas no Município de 
Ílhavo diversas ações em diversos lo-
cais e para os mais variados públicos.

Do programa, destaque para a Ex-
posição “Escolhe. Muda. Combina.”, 
nos Fóruns Municipais da Juventude, 
para o «Bike Paper “No Fórum com a 
minha bicicleta”» e para a ação «Na 
EMER: “Escolhe. Muda. Combina.”» 
decorreu no dia 17 de setembro.

A Comissão Municipal de 
Toponímia reuniu, no passado 
dia 2 de dezembro, na Câmara 
Municipal de Ílhavo.

Devido à necessidade de atri-
buição de alguns topónimos 
na sequência da abertura de 
um novo arruamento, de pe-
didos de atribuição de núme-
ros de polícia para edificações 
localizadas em arruamentos 
sem topónimos atribuídos 
e ainda pela necessidade de 
alterar o topónimo de alguns 
troços de arruamentos, por 
serem descontinuados, justifi-
cou-se a realização da referida 
reunião.

Reunião 
Comissão 
Municipal 
de Toponímia

Neste Natal
   adote 
um amigo 
 que não 
 o abandona!

HORÁRIO
2.ª a 6.ª feira 09h00~13h00
Horário da vacinação
4.as feiras 09h15~12h00

Tel 234 329 605
www.cm-ilhavo.pt

PUB

o trabalho/Escola”, no dia 22 de se-
tembro e ainda pela implementação 
da primeira Zona 30 do Município de 
Ílhavo, localizada no Centro Históri-
co de Ílhavo, com objetivo reduzir a 
velocidade de circulação, diminuir o 
tráfego de atravessamento, reduzir a 
poluição sonora e ambiental, aumen-
tar a segurança do peão e melhorar a 
qualidade de vida dos moradores.

A Semana Europeia da Mobilidade 
2015 encerrou com chave de ouro: o 
lançamento da Revista Ambúzio n.º 
11. O Búzio amigo do Ambiente - o 
Ambúzio – voltou, como sempre, com 
o objetivo de sensibilizar pequenos e 
graúdos para a importância dos nos-
sos gestos diários na preservação da-
quilo que é de cada um e de todos em 
simultâneo: o Ambiente.

A Revista Ambúzio tem como par-
ceiro institucional a reconhecida em-
presa 100% nacional Science4you, 
numa parceria que permitiu a produ-
ção de 3.000 exemplares a distribuir 
gratuitamente por todos os alunos dos 
Ensinos Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do 
Básico no Município de Ílhavo.
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Qualidade do Ar 
na Envolvente 
do Porto de Aveiro

Está já na sua reta final a 
2.ª fase da Reconstrução do 
Cordão Dunar no Litoral na 
Praia da Costa Nova (fase que 
se estenderá uma vez mais 
até Mira), numa obra da Polis 
Litoral Ria de Aveiro e cujo 
objetivo é a consolidação do 
cordão dunar, nos troços não 
intervencionados no projeto 
anterior (1.ª fase) e que sofre-
ram vários galgamentos nos 
últimos Invernos.

Assim, a fase 2 do projeto 
compreende, no Município de 
Ílhavo, a colocação de aproxi-
madamente 41.500 m3 de areia 
como reforço do cordão dunar, 
a plantação de aproximada-
mente 97.000 plantas da es-
pécie de Ammophila arenaria 
(estorno), a implementação de 
regeneradores dunares (que 
permitirão a formação eficaz 
de depósitos temporários de 
areia seca) e ainda a criação 
de um depósito de areia (com 
aproximadamente 70.000 m3) 
para utilização em situações 
de emergência.

tado no Terminal de Granéis Sólidos, 
compreender o processo de dispersão 
das partículas resultantes da referida 
movimentação e, nesta sequência, de-
finir os mecanismos/procedimentos 
necessários para a sua minimização”.

A APA demonstra-se sensibilizada e 
encontra-se em contacto com o IDAD 
no sentido de preparar toda a espe-
cificação técnica que suporte os pro-
cedimentos necessários ao controlo e 
monitorização de petecoque, visando 
reduzir em aproximadamente 90% a 
emissão de partículas. 

A Câmara Municipal de Ílhavo con-
tinua a acompanhar, de forma atenta 
e permanente, todo este processo com 
o objetivo de proporcionar uma vi-
vência mais tranquila à população da 
Gafanha da Nazaré.

Na Reunião de 7 de outubro, o Exe-
cutivo Municipal tomou conheci-
mento do ofício da Administração do 
Porto de Aveiro (APA) em resposta 
à solicitação da Câmara Municipal 
de Ílhavo quanto à necessária celeri-
dade na prossecução das diligências 
que permitam, com a maior urgência 
possível, a implementação de medidas 
propostas no Estudo elaborado pelo 
Instituto de Ambiente e Desenvolvi-
mento (IDAD).

Este Estudo, solicitado pela Admi-
nistração do Porto de Aveiro e envia-
do à Câmara Municipal de Ílhavo, vi-
sou “caracterizar a qualidade do ar na 
área envolvente do Porto de Aveiro, 
especificamente na Gafanha da Naza-
ré, determinar o contributo da emis-
são difusa de partículas do material 
conhecido por petcoque movimen-

Segunda fase 
Proteção e Recuperação 
do Sistema Dunar 
Costa Nova ~ Mira 

No âmbito do processo de re-
privatização da Empresa Geral 
de Fomento, SA (EGF), o Exe-
cutivo Municipal deliberou 
aprovar, na Reunião de 2 de 
setembro, a alienação da par-
ticipação social que o Municí-
pio de Ílhavo detém na ERSUC 
– Resíduos Sólidos Urbanos do 
Centro, SA, pelo valor total de 
267.375,98 euros (25.279 ações 
a 10,577 euros cada).

Os direitos dos munícipes 
mantêm-se salvaguardados 
dado que a regulação das ta-
rifas é garantida pela ERSAR 
– Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos 
e a Câmara Municipal conti-
nua a fazer parte do Conselho 
Consultivo da ERSUC.

Da mesma forma salienta-
se que, no passado, os Municí-
pios detinham apenas 46% do 
Capital, ou seja, em minoria 
na decisão de gestão, perspe-
tivando-se no futuro numa 
situação mais desfavorável.

Para além de não prejudicar 
os munícipes, esta alienação 
terá a vantagem de aprovei-
tar a oportunidade de renta-
bilizar o capital investido, não 
se prevendo no futuro esta 
condição de promover a alie-
nação das ações em causa. Re-
fira-se que o valor médio anu-
al dos dividendos recebidos 
pelo Município de Ílhavo nos 
últimos 10 anos, resultantes 
da sua participação no capi-
tal social da ERSUC, se cifrou 
em apenas em 4.382,89 euros, 
pelo que o valor da venda re-
presenta, no mínimo, 60 anos 
de retorno financeiro.

Alienação 
da participação 
do Município 
de Ílhavo 
na ERSUC

Ílhavo mantém pró-atividade na defesa da linha de costa 
e na implementação atempada de medidas de Adaptação 
às Alterações Climáticas

Esta é mais uma intervenção 
que dá expressão à preocupa-
ção da Câmara Municipal no 
acompanhamento constante 
à zona Litoral, cada vez mais 
sob o enquadramento das me-
didas Adaptativas que preco-
niza em função das mudanças 
climáticas (que se têm traduzi-
do em Invernos cada vez mais 
rigorosos).

Foi aprovada, a 7 de outu-
bro, a alteração dos sentidos 
de trânsito em diversos ar-
ruamentos na Gafanha da 
Nazaré, após a emissão de 
parecer favorável à proposta 
apresentada, no passado dia 
24 de setembro, na Comissão 
Municipal de Trânsito e Se-
gurança Rodoviária, que con-
templa esta alteração.

Atendendo a que a Gafanha 
da Nazaré possui uma malha 
urbana com uma trama de 
arruamentos, na sua maioria 
geometricamente desregra-
dos, com perfis de larguras 
insuficientes e condicionadas 

Alteração 
Sentidos de Trânsito 
Gafanha da Nazaré

para albergar com conforto 
e segurança a circulação pe-
donal, de bicicleta e claro, de 
automóvel (associando este 
último também ao estaciona-
mento necessário), e tendo em 
conta a finalização e respetiva 
pavimentação da obra da rede 
de saneamento e de drenagem 
das águas pluviais, serão le-
vadas a cabo estas alterações 
com a respetiva implementa-
ção da sinalização vertical e 
horizontal, visando assegurar 
a melhor fruição de tráfego e 
segurança dos peões.

A implementação desta me-
dida está a decorrer de uma 
forma faseada, em função das 
condições do terreno e devi-
damente ajustada a cada caso.
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Semana Europeia 
da Prevenção 
de Resíduos 2015
Câmara Municipal de Ílhavo 
apela à Redução e Reciclagem de resíduos

Assinalou-se, de 21 e 30 de novem-
bro, a 7.ª edição da Semana Europeia 
da Prevenção de Resíduos (SEPR), 
evento ao qual a Câmara Municipal 
de Ílhavo aderiu pelo sexto ano con-
secutivo. 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, bem como de 
melhorar a sua gestão no dia a dia com 
gestos verdadeiramente positivos.

Depois do início do ano letivo esco-
lar 2015/2016 ter ficado marcado, ao 
nível Ambiental, pela atribuição de 16 
Bandeiras Verdes, galardão máximo 
final a atribuir com o desenvolvimen-
to do Projeto Nacional de Educação 
Ambiental Eco-Escolas, mantendo 
Ílhavo com um dos Municípios Na-
cionais com mais Eco-Escolas no País, 
a Semana Europeia de Prevenção dos 
Resíduos é marcada há muito com um 
dos momentos mais aguardados à es-
cala local: a Cerimónia Municipal de 
Entrega das Bandeiras Verdes.

Este momento de Comemoração das 
Eco-Escolas do Município de Ílhavo, 
que voltou a lotar o auditório do Cen-
tro Cultural de Ílhavo, serviu ainda 
como tónico à entrega de várias dis-
tinções ambientais como resultado da 
Boa Gestão dos Resíduos Sólidos Urba-
nos, de entre as quais se realçam: 

A Verba de Responsabilidade Social 
que foi doada ao Centro Paroquial de 
Ílhavo, como resultado da parceria 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo 
e a empresa Wippytex na recolha se-
letiva de peças de vestuário e calçado 
usados. Já a 1.ª Verba de Responsabi-
lidade Social da Campanha “Dê uma 
nova chama à sua vela” foi entregue 
à Junta de Freguesia de São Salva-
dor, fruto de recolha seletiva de velas 
usadas de cemitério e numa Parceria 
da Câmara Municipal com a empresa 
RECIOL.

A Câmara Municipal de Ílhavo vol-
tou a fazer das medidas permanentes 
implementadas o seu mais forte con-
tributo para a disseminação das boas 
práticas de Cidadania e assim para a 
Desmaterialização (tema do ano 2015), 
ou seja, fazer mais com menos:

- 1.000 sacos das compras  
    reutilizáveis distribuídos 
- 15.º Roupão colocado -
    equipamento para 
    a recolha seletiva de peças 
    de vestuário e calçado usadas 
- Renovação da sinalética 
    na Rede Municipal de Oleões
- Distribuição de 900 sacos 
    de pano para o lanche dos Alunos 
    do 1.º Ciclo do Ensino Básico
- Dotação de recolha seletiva 
    de resíduos em 30 salas de aula 
    do Ensino Pré-Escolar.

A Câmara Municipal de Ílha-
vo, em parceria com a empre-
sa Betweien, empresa spinoff 
da Universidade do Minho 
(com uma vasta experiência 
na conceção, desenvolvimen-
to e implementação de proje-
tos educativos), promoveu no 
passado dia 4 de dezembro o 
lançamento nacional do Con-
to Infantil de cariz Ambiental 
“O Pai Natal Verde”, momento 
que teve lugar no Museu Ma-
rítimo de Ílhavo.

Como se reconhece, o Natal 
é, por norma, uma época de 
consumo: os presentes, o pa-
pel de embrulho, as luzinhas, 
a corrida para os centros co-
merciais, entre outros aspetos 
característicos desta festivi-
dade, aumentam, substancial-
mente, a pegada ecológica de 
cada um de nós. É com estes 

pressupostos de base, e numa 
tentativa criativa de urgente-
mente os corrigir, que surge 
o conto infantil “O Pai Natal 
Verde”, sensibilizando para a 
adoção de comportamentos 
ambientalmente mais respon-
sáveis, mas sem nunca perder 
o encanto e a magia que esta 
época do ano proporciona: “O 
livro O Pai Natal Verde traz-te 
tudo o que sempre desejaste 
para o Natal, mas com a cons-
ciência ambiental que todos 
ambicionamos”.

O projeto ainda agora arran-
cou e já está a ser um sucesso, 
com marcações de teatros e 
apresentações de livro por 
todo o país! 

O Município de Ílhavo che-
gará assim, uma vez mais, a 
todos os cantos de Portugal 
com o “Pai Natal Verde”!

Lançamento Nacional 
“O Pai Natal Verde”
Auditório do Museu Marítimo enche-se 
para a chegada de um Natal mais “Verde”

A Amb3E (Associação Portu-
guesa de Gestão de Resíduos) 
voltou a desafiar os Bombei-
ros Voluntários de todo o país 
a promover a Recolha Seletiva 
de Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos, Pilhas 

Campanha “Quartel Eletrão”
Campanha da Amb3E volta a desafiar bombeiros 
para a recolha seletiva de resíduos

e Baterias, e Lâmpadas, para 
que possam ser corretamen-
te encaminhados para trata-
mento e valorização.

A corporação que maior peso 
de resíduos recolher vai ser 
premiada com uma ambulân-
cia de transporte de doentes. 
As entidades que recolherem 
mais RPA e mais lâmpadas 
receberão equipamento profis-
sional de bombeiros no valor 
de 2.000,00 euros e 1.000,00 
euros, respetivamente. Haverá 
ainda cinco prémios per capita, 
constituídos por cartões pré-
pagos de combustível no valor 
de 1.000,00 euros cada, que se-

O Executivo Municipal de-
liberou atribuir, na Reunião 
de 7 de outubro, um subsídio 
pontual no valor de 4.000,00 
euros à Associação Cultural e 
Recreativa “Os Palheiros” da 
Costa Nova como contrapar-
tida à execução dos serviços 
de limpeza e manutenção dos 
sanitários do Mercado Mu-
nicipal e Posto de Turismo da 
Costa Nova, entre os meses 
de outubro de 2015 e maio de 
2016.

Limpeza 
dos Sanitários Públicos 
nas Praias da Barra 
e da Costa Nova

O Executivo deliberou ainda 
adjudicar à empresa “Rioboco 
– Serviços Gerais, Eng.a e Ma-
nutenção, SA” a limpeza e ma-
nutenção dos sanitários públi-
cos no Molhe Sul da Barra e na 
Praça Comendador Carlos Ro-
eder – Largo do Obelisco, pelo 
valor de 4.792,97 euros + IVA, 
pelo mesmo período.

Com estas medidas, a Câ-
mara Municipal de Ílhavo as-
segura eficazmente a limpeza 
e manutenção dos sanitários 
referidos até ao início da pró-
xima época balnear.

rão atribuídos às corporações 
que maior peso de resíduos 
elétricos e eletrónicos relativa-
mente ao número de habitan-
tes da sua área de intervenção 
obtiverem. Todas as corpora-
ções de bombeiros vão receber 
ainda um prémio monetário 
por cada tonelada recolhida.

O objetivo desta campanha 
passa também por envolver 
as comunidades locais nesta 
recolha de equipamentos. As-
sim, colabore e proceda à en-
trega dos diferentes resíduos 
nos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo até ao próximo dia 31 
de dezembro.
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O início do ano letivo escolar 
2015/2016 voltou a ficar mar-
cado ao nível Ambiental pela 
atribuição de 16 Bandeiras 
Verdes – galardão máximo fi-
nal a atribuir com o desenvol-
vimento do Projeto Nacional 

16 Bandeiras Verdes Eco-Escolas
Ílhavo no top Nacional 
das Eco-Escolas de todo o País

De âmbito europeu, o Coas-
twatch desenvolve-se há 26 
anos em Portugal e é coorde-
nado pelo GEOTA - Grupo de 
Estudos de Ordenamento do 
Território e Ambiente, sendo 
um projeto ao qual a Câmara 
Municipal de Ílhavo se asso-
cia pelo 14.º ano consecutivo.

Tendo este ano como tema 
“Coastwatch Portugal: Vamos 
devolver os Rios às Praias”, 
o projeto visa alertar para 
a responsabilidade de todos 
em participar, de forma ativa 

e continuada, no desenvol-
vimento sustentável de uma 
parte absolutamente vital 
– os Rios – para a qualidade do 
Mar e do Litoral, do qual tanto 
gostamos de usufruir.

Este exercício europeu de 
monitorização assume uma 
forte componente de instru-
ção e informação pedagógi-
cas, a qual acaba por valorizar 
a preservação do ambiente li-
toral, alterar padrões de com-
portamento e em simultâneo 
proporcionar o fácil envolvi-

Assinalando o Dia Mundial 
da Poupança e sob o lema “Da 
loja ao lixo, é apenas um pas-
so!” e a comemoração da Sema-
na Europeia de Prevenção dos 
Resíduos, neste caso com os 
lemas “isto também foi pago” 
e “respeitar os sinais”, as novas 
campanhas de sensibilização 
ambiental, que resultam da 
parceria entre a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e a SUMA, 
apelaram à população para a 
importância da Prevenção e 
da Redução da quantidade de 
resíduos produzidos, numa 
perspetiva de consumo sus-

de Educação Ambiental Eco-
Escolas, mantendo Ílhavo com 
um dos Municípios Nacionais 
com mais Eco-Escolas no país.

O objetivo principal deste 
projeto, cuja coordenação está 
a cargo da Associação Bandei-

Campanhas SUMA
Campanhas de sensibilização 
promovem as boas práticas 
de Cidadania 

tentável e de aumento da qua-
lidade de vida; na valorização 
das embalagens associadas às 
nossas compras diárias, mas 
também na preocupação pelo 
respeito pelos espaços e equi-
pamentos públicos e como 
forma de potenciar cada vez 
mais o seu uso, foram os gran-
des motes que lhes estiveram 
na base.

Projeto Coastwatch
Trilhos do litoral 
procuram alunos preocupados, 
sensibilizados e mais respeitadores    

mento voluntário de alunos, 
professores e cidadãos, esti-
mulando ainda à participação 
da comunidade.

Desta forma, originam-se 
consequências práticas e siste-
máticas nas diferentes comu-
nidades educativas, forman-
do-se assim “adultos” mais 
preocupados e conscientes.

- Centro Escolar da N.ª Sr.ª do Pranto;
- Centro Escolar da Coutada;
- Centro Escolar da Légua;
- Centro Escolar de Vale de Ílhavo;
- Escola do 1.º Ciclo e o Jardim de Infância da Gafanha de Aquém;
- Escola do 1.º Ciclo e o Jardim de Infância da Chousa Velha;
- Escola do 1.º Ciclo e o Jardim de Infância de Ílhavo;
- EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo;
- EB 2,3 da Gafanha da Encarnação;
- EB 2,3 da Gafanha da Nazaré;
- Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes;
- Escola Secundária da Gafanha da Nazaré;
- Instituição de Solidariedade Social Obra da Providência da Gafanha da Nazaré;
- Instituição de Solidariedade Social Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (trabalho conjunto 
dos respetivos Centros Infantis);
- Instituição de Solidariedade Social Centro Paroquial de Ílhavo;
- Instituição de Solidariedade Social Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI).

ra Azul da Europa (ABAE), é 
a distinção das boas práticas 
ambientais ao nível das Co-
munidades Escolares.

Assim, as Eco-Escolas do 
Município galardoadas foram 
as seguintes:

A cerimónia que marca a 
entrega das bandeiras verdes 
a nível nacional teve desta 
feita como anfitrião o Muni-
cípio de Torres Vedras, sendo 
que aquele momento nacional 
teve ainda como fator extra de 
atração a entrega dos prémios 
no âmbito da dinamização de 
vários concursos promovidos 
por este abrangente e desta-
cado projeto de Educação Am-
biental, e nos quais o Municí-

pio de Ílhavo volta a merecer 
amplo destaque, nomeada-
mente nos:

- Concurso Nacional “Saco 
Plástico, está tudo acabado! 
Tenho outro” - Eco-Escolas 
Secundária da Gafanha da 
Nazaré e EB 2,3 José Ferreira 
Pinto Basto de Ílhavo.

- Concurso Nacional “Criar 
com Estilo | uma peça original” 
– Eco-Escola dos 2.º e 3.º Ciclos 
da Gafanha da Nazaré;

- Concurso Nacional “Hortas 
Bio” – Eco-Instituição Centro 
de Ação Social do Concelho de 
Ílhavo (CASCI).

A Câmara Municipal de 
Ílhavo agradece à Comuni-
dade Educativa esta parceria 
de sucesso em prol de melhor 
Ambiente.
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Festival do 
Bacalhau 2015
Relatório Final
O Executivo Municipal tomou conhecimento, 
na Reunião de 7 de outubro, do Relatório Final 
da edição 2015 do Festival do Bacalhau, onde 
foram apresentados, de forma sucinta, os as-
petos 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 servirá de base à preparação e 
realização do Festival do Bacalhau 2016.
Após sete edições de grande sucesso, tendo a 
primeira sido realizada em 2008, a edição 2015 
do Festival do Bacalhau, organizada pela Câ-
mara Municipal de Ílhavo em parceria com a 
Confraria Gastronómica do Bacalhau, marcou 
o reforço de um novo ciclo na vida desta inicia-
tiva iniciado em 2014, que, mantendo a sua es-
trutura base, apresentou diversas novidades, 
tendo como objetivos mais relevantes o au-
mento da sua notoriedade nacional e ibérica, o 
reforço da sua dimensão cultural, a conquista 
de novos públicos e o aumento do seu impacto 
na economia local. 
Como notas mais relevantes de novidade, há 
a destacar a melhoria das condições dos es-
paços de restauração, com a colocação de um 
novo piso, substituindo o tradicional junco, a 
criação de uma tenda dedicada ao artesanato, 
a reformulação da área de stands no Pavilhão 
Terra e Mar, a criação do Mercado do Bacalhau, 
o reforço ao nível de estruturas de apoio, como 
WC’s, criação de melhores condições dos dois 
bares junto ao Palco Ria, instalação de uma 
nova tipologia do Palco Principal, melhorias 
diversas ao nível da segurança, aposta na for-
mação das Associações participantes, ao nível 
da higiene e segurança, cozinha, segurança 
alimentar, serviço de mesa, etc., implementa-
ção de novas iniciativas como o showcooking 
para miúdos ou os concertos ao final da noite 
no Palco Ria, instalação da Caixa da Memória, 
a encenação “Nem tudo o que vem à rede...”, ou 
ainda a primeira edição do Prato Inovação, en-
tre muitas outras.

» Programação

A programação constituiu uma das mudanças 
mais visíveis na edição 2014 do Festival, ten-
do-se assistido este ano a uma consolidação 
deste novo modelo de programa, que contou 
com várias iniciativas ao longo de cada um 
dos dias do evento, ainda mais diversificadas 
ao nível da sua tipologia, público-alvo, horário 
e local, mas ao mesmo tempo mais identitá-
rias, 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. 
Assim, durante os cinco dias do Festival, foram 
realizadas mais de uma centena de iniciativas, 
em espaços tão diversos como o Palco Princi-
pal, o Palco Ria, o Navio-Museu Santo André, 
o Pavilhão Terra e Mar ou o Cais das Brinca-
deiras.
Durante os dias do Festival do Bacalhau o Na-
vio-Museu Santo André registou um total de 
5.321 visitantes. Em comparação com a edição 
anterior (3.992 visitantes), o resultado é franca-
mente positivo, registando-se um crescimento 
acima dos 1.300 visitantes, o que em termos 
percentuais significa um aumento de cerca de 
34%. Este crescimento ao nível dos públicos, 
também se traduziu num aumento da receita 
de bilheteira. Se em 2014 a receita de bilheteira 
do Navio-Museu foi de 3.581,00 euros, este ano o 
valor apurado foi de 4.588,50 euros, ou seja, um 
aumento superior a 1.000,00 euros, o que em 
termos percentuais representa cerca de 28%.
O Pavilhão Terra e Mar, que este ano viu 
o seu horário de abertura alterado para as 
13h00/00h00, apresentou-se com algumas 
alterações, desde logo na área de stands, este 
ano com design renovado. Ao longo dos 5 dias 
entraram no Pavilhão Terra e Mar um total de 
50.409 visitantes (em 2014 foram 37.978), o 
que resulta na impressionante média de 1.028 
pessoas/hora.

» Imagem/Comunicação

Na edição deste ano há a destacar a presença 
de rádios e de canais de televisão, após a par-
ticipação em direto, nas semanas que antece-
deram o Festival, em diversos programas de 
televisão, 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.

» Parcerias

A edição 2015 do Festival do Bacalhau contou 
uma vez mais com dez espaços de restauração 
geridos por dez Associações do Município: Con-
fraria Camoniana de Ílhavo, Grupo Etnográfico 
da Gafanha da Nazaré, Associação Cultural e 
Recreativa “Chio Pó-Pó”, Associação de Solida-
riedade Social da Gafanha do Carmo, Confraria 
Gastronómica do Bacalhau, Rancho Regional 
da Casa do Povo de Ílhavo, Grupo Folclórico “O 
Arrais”, Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Ílhavo, Grupo de Jovens “A 
Tulha” e, pela primeira vez, o Grupo Desportivo 

O Museu Marítimo de Ílha-
vo voltou a marcar presença 
na Feira do Património, que se 
realizou de 9 a 11 de outubro, 
junto ao Mosteiro de Santa 
Clara-a-Velha, em Coimbra.

O MMI esteve representado 
no evento com um stand, onde 
exibiu algumas peças repre-
sentativas das suas coleções, 

Câmara Municipal de Ílhavo
marca presença 
na Feira do Património

algumas publicações, como 
a revista Argos, bem como o 
projeto “Homens e Navios do 
Bacalhau”. A participação no 
evento constituiu uma opor-
tunidade para o Museu di-
vulgar o que melhor tem para 
mostrar e, assim, promover o 
aumento de visitas e a criação 
de parcerias.

da Gafanha, em substituição do Centro Cultu-
ral e Desportivo dos Trabalhadores do Muni-
cípio de Ílhavo. As Associações apresentaram 
os seus pratos típicos à base do Fiel Amigo, 
aproveitando, desta forma, a oportunidade de 
realizar uma importante angariação de fundos 
para apoiar a sua atividade anual. 
Para além destes espaços de restauração, exis-
tiram igualmente dois espaços dedicados ao 
Pão de Vale de Ílhavo, geridos pela Associação 
Cultural e Recreativa “Os Baldas” e pela Pada-
ria “A Brilhanta”, assim como dois bares junto 
ao Palco Ria, geridos pela Banda Música Nova 
e pelo Centro Cultural e Desportivo dos Traba-
lhadores do Município de Ílhavo. 
Uma referência ainda para as Associações 
presentes no espaço da Mostra de Artesanato, 
nomeadamente Associação Cultural e Recre-
ativa “Os Palheiros” da Costa Nova, Aquém 
Renasce, Centro Social Padre José Kentenich, 
Santa Casa da Misericórdia, Agrupamento de 
Escuteiros Marítimos da Costa Nova, Centro 
Social e Paroquial Nossa Senhora da Nazaré e 
Espaço Convívio da Junta de Freguesia da Ga-
fanha da Nazaré. 
Depois de recebidos e analisados os relatórios fi-
nanceiros destas Associações, verificou-se que 
o valor total de receita líquida dos 14 espaços foi 
de cerca de 119.000,00 euros (aumento de cerca 
de 11% relativamente a 2014), sendo que deste 
montante 107.000,00 euros (aumento de cerca 
de 15% relativamente a 2014) 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 cer-
ca de 20.700, tendo sido consumidos mais de 11 
toneladas de bacalhau e derivados, o que vem 
confirmar um continuado e sustentado cres-
cimento destes números (aumento de cerca de 
10% relativamente a 2014).
A participação da Turismo Centro de Portugal 
constitui mais uma vez uma importante mais-
valia para o evento, não apenas pelo apoio 
financeiro que representou (25.000,00 euros), 
mas igualmente pelo apoio à sua divulgação 
através dos seus balcões espalhados por cerca 
de uma centena de municípios.
Foram várias as entidades que se constituíram 
como verdadeiras parceiras do evento, contri-
buindo em grande medida para o seu sucesso, 
seja através do apoio financeiro, em géneros 
ou em serviços, na comercialização de pro-
dutos a preços mais vantajosos, beneficiando 
nomeadamente as Associações, na realização 
de iniciativas, na divulgação, etc. Globalmente 
permaneceram as parcerias de 2014, mas com 
algumas novidades como a Prio Energy, a Es-
cola Profissional de Turismo de Aveiro (EFTA), 
a Ria Garden, a Empresa de Pesca de Aveiro, a 
Unilever/Olá ou a Caixa Geral de Depósitos. 
Sagres, Teka, Prio Energy, Caixa Geral de De-
pósitos, Mistolin, Cafés Delta, Continente, Vis-
ta Alegre Atlantis, Rota da Bairrada/Comissão 
Vitivinícola da Bairrada, Azeite Gallo, Sal 
TalQual/Algaplus, Olá, Empresa de Pesca de 
Aveiro, Susana Gateira, Calendário de Letras, 
Ria Garden, Porto de Aveiro, EFTA, Diário de 
Aveiro, Audiodecor e EPA/Canal Central fo-
ram as entidades parceiras.
Uma das maiores e mais importantes novida-
des da edição 2014 do Festival do Bacalhau, 
que se manteve este ano, residiu no facto de o 
fornecimento do bacalhau e derivados não ser 
fornecido apenas por uma empresa, mais sim 
por dez empresas do município (Liporfir, Mar 
Salgado, Empresa de Pesca Ribau, Globazul/
Constantinos, Rui Costa & Sousa, Sacarema, 
Grupeixe, Friaveiro, Empresa de Pesca Pascoal 

e ESBAL), que forneceram mais de 11 tonela-
das do fiel amigo, o que significa que cada As-
sociação gestora de espaços de restauração era 
fornecida por uma empresa, que tinha obriga-
toriamente de estar indicada no espaço. 
Esta opção da organização permitiu responsa-
bilizar 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. Neste espaço fica 
igualmente o agradecimento à Administra-
ção do Porto de Aveiro, nomeadamente pela 
cedência do espaço de estacionamento, assim 
como à GNR e à Capitania do Porto de Aveiro, 
entidades igualmente fundamentais para o su-
cesso da iniciativa.

» Despesas/Receitas

O custo total da edição 2015 do Festival do Ba-
calhau foi de 240.855,11 euros, o que represen-
ta um aumento de cerca de 14% relativamente 
a 2014, justificado pelos investimentos ao nível 
da melhoria das condições físicas do evento 
(novo piso nos espaços de restauração, nova 
tenda para mostra de artesanato ou novos es-
paço dos stands). 
No que diz respeito à receita para a organiza-
ção esta foi de 71.752,43 euros, o que represen-
ta um aumento de 15% relativamente a 2014, 
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 azei-
te, e a Caixa Geral de Depósitos, a compartici-
pação das Associações gestoras dos espaços de 
restauração, bares e de pão de Vale de Ílhavo 
(1.000,00 euros no caso da restauração e pão e 
250,00 euros no caso dos bares), os expositores 
e artesãos presentes no Pavilhão Terra e Mar 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 2015 deste Festi-
val constituiu novamente um tremendo, mas 
muito aliciante, desafio para toda a equipa, que 
consideramos ter conseguido ultrapassar com 
grande sucesso, podendo afirmar que este ano 
marcou a consolidação de uma nova fase na 
vida desta iniciativa. A par da concretização 
destes importantes objetivos, foi ainda possí-
vel aumentar a sua receita, não obstante o au-
mento da sua despesa, intimamente ligada ao 
aumento da qualidade do evento ao nível das 
infraestruturas, estabilizar o número de visi-
tantes, aumentar o número de refeições ser-
vidas, de bacalhau e derivados consumidos 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.
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Na sequência da aprovação, 
na Reunião do Executivo Mu-
nicipal do passado dia 18 de 
novembro, da Proposta de Al-
teração do Regulamento Inter-
no do Parque de Campismo da 
Barra, encontra-se a decorrer 
o período de Consulta Pública 
de 30 dias, a que se seguirá a 
apreciação e votação pela As-
sembleia Municipal de Ílhavo.

Esta alteração resulta da ne-
cessidade de atualizar o refe-
rido documento na sequência 
das dinâmicas trazidas pelos 
utilizadores do Parque de Cam-
pismo da Barra ao longo dos 

Regulamento Interno 
do Parque de Campismo 
da Barra
alteração

anos, destacando-se a gestão 
do repouso dos utentes e o con-
trolo do ruído noturno, bem 
como a idade mínima para fre-
quência isolada do Parque.

Esta alteração prevê ainda a 
atualização das taxas pratica-
das, que resultam da necessi-
dade de cobrir as despesas de 
forma adequada à rentabili-
dade da operação, bem como 
de harmonizar os custos deste 
com os demais equipamentos 
do mesmo tipo e característi-
cas localizados nas imediações 
do Parque de Campismo da 
Barra.

O “Construir genealogias, 
conhecer gerações” é um pro-
jeto da Câmara Municipal, 
materializado pelo Centro de 
Documentação, que se inte-
gra num mais abrangente, o 
“Ílhavo, Terra Milenar”.

O seu principal objetivo con-
siste em incentivar os Ílhavos, 
em jeito de passatempo, e de 
forma descontraída, a conhe-
cerem os seus antepassados, 
construindo as suas árvores 
genealógicas. A médio e longo 
prazo esta iniciativa permitirá 
o desenvolvimento de estudos 
sociológicos e antropológicos, 
estimulando o gosto e o senti-
mento de pertença em relação 
a Ílhavo, tornando o município 
uma terra cada vez mais iden-
titária, mais rica de tradições, 
costumes, de História.

Apesar de já se encontrar 
em preparação há mais de um 
ano, o projeto começa agora 
a tomar forma, através das 
sessões que o Centro de Docu-

Projeto
“Construir Genealogias, 
  Conhecer Gerações” 
arranca em dezembro

A Exposição “Os Ílhavos na Grande 
Guerra” encerrou em grande com a 
edição do seu catálogo digital e com 
uma derradeira homenagem aos com-
batentes, mortos e vítimas da “Guerra 
das Guerras. ”

“Os Ílhavos na Grande Guerra” foi 
muito mais do que uma exposição 
de homenagem aos Ilhavenses que 
combateram, morreram ou foram ví-
timas da I Guerra Mundial. Foi uma 
oportunidade para unir a população 
do Município, em particular os fami-
liares e amigos dos Ílhavos à volta dos 
seus entes queridos. Foram momentos 
que potenciaram recordações, memó-
rias, sentimentos, que não deixaram 
ninguém indiferente, muito menos os 
que tão de perto acompanharam essas 
vivências.

A sessão de encerramento decorreu 
no dia 30 de outubro, com a inaugu-
ração do monumento à guerra das 
trincheiras, o primeiro no país, o jogo 
“Trench”, de Rui Alípio Monteiro, no 
Jardim Henriqueta Maia,  numa par-
ceria Câmara Municipal de Ílhavo e 
Lions Clube de Ílhavo.

Depois da concentração no jardim 
central da cidade, os participantes di-
rigiram-se para o Centro Cultural de 
Ílhavo, onde foi apresentado o catálo-
go digital da exposição, como forma de 
a perpetuar, honrando e eternizando 
os nomes de cada um daqueles Ho-
mens que representaram o Município 
de Ílhavo na “Guerra das Guerras” há 
cem anos.

Homenagem aos Combatentes 
da Grande Guerra no Município de Ílhavo

mentação está a promover, ao 
fornecer as diretrizes neces-
sárias para o efeito.

Com esta iniciativa, o Cen-
tro de Documentação pre-
tende provar que “remexer” 
o passado é extremamente 
gratificante e divertido. Ao 
conhecer a História Pessoal, 
integrada num todo, que a 
Ílhavo, consegue perceber-se 
a nossa identidade, a nossa es-
sência, sendo que o enamora-
mento pela terra é inevitável.

Venha Re”construir” a sua 
história pessoal com a ajuda 
do Centro de Documentação 
de Ílhavo! Para quaisquer es-
clarecimentos individuais ou 
fazer a marcação de sessões 
de grupo, utilize o seguinte 
endereço electrónico cdi@cm-
ilhavo.pt ou pelo n.º de telefo-
ne 234 329 686. 

As sessões de grupo (alunos 
do pré-escolar ao secundário, 
associações ou outros), exigem 
marcação prévia obrigatória.

Na cerimónia esteve presente o re-
presentante da Liga dos Combatentes, 
o General Chito Rodrigues que, com 
palavras profundas e sentidas, evocou 
a Grande Guerra, mas sobretudo os 
que nela intervieram, direta ou indi-
retamente. 

Para além dos quase 2.100 visitantes 
que passaram pela exposição, foram 
muitos mais os que ouviram falar dos 
Ílhavos, através da Comunicação So-
cial local, nacional e agora também 
internacional com a adesão ao Proje-
to 1914/18 – Centenário da I Guerra 
Mundial, do Instituto de História Con-
temporânea, que integrará a história 
da participação dos Ílhavos na Grande 
Guerra. Para que o mundo conheça 
também a nossa História, e para que 
saiba que é com muito orgulho que fa-
lamos dela.

Esta Homenagem 
é para Eles, Ílhavos, 
que combateram, morreram 
ou foram vítimas desta 
“Guerra das Guerras”!

Sessão de Encerramento da Exposição 

Consulte o Catálogo em www.cm-ilhavo.pt.
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· www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
· museuilhavo@cm-ilhavo.pt
· Facebook: museumaritimoilhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo, atra-
vés do CIEMar-Ílhavo – Centro de In-
vestigação e Empreendedorismo, rea-
lizou no dia 21 de outubro, no Museu 
Marítimo de Ílhavo, a quarta edição 
do Seminário Desafios do Mar Portu-
guês dedicada ao tema “Portos, Paisa-
gens Portuárias e Economia do Mar”.

Esta edição do Seminário Desafios 
do Mar Português, com uma plateia 
de 135 pessoas, foi dedicada ao tema 
“Portos, Paisagens Portuárias e Econo-
mia do Mar” e contou com a parceria 
do Centro de Investigação Transdis-
ciplinar “Cultura, Espaço e Memória” 

Seminário 
Desafios do Mar 
Português

(CITCEM) da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto e da APA - Ad-
ministração do Porto de Aveiro, S.A., 
cujo arquivo histórico está em depósi-
to no CIEMar-Ílhavo. Entre os orado-
res do Seminário, realça-se Frits Loo-
jmeir (Diretor do Roterdam Maritime 
Museum), que, na sessão de abertura, 
falou sobre “A importância de um 
museu marítimo: o caso de Roterdão”. 
Na sessão de encerramento, destaque 
para António Costa Silva (da Partex 
Oil and Gas), que colocou em cima da 
mesa o tema “A Geopolítica dos Portos 
e a Economia do Mar”.

O Museu Marítimo de Ílha-
vo (MMI) lançou a terceira 
edição da Revista Argos no 
dia 21 de outubro, numa ação 
que integrou o Seminário 
“Portos, Paisagens Portuárias 
e Economia do Mar”.

Lançada em 2013 e recente-
mente eleita como melhor re-
vista na categoria “Trabalho 
na Área da Museologia” pela 
Associação Portuguesa de 
Museologia, a Argos afirma-
se como uma revista singular 
de museologia marítima. 

Museu 
lançou
a edição n.º 3 
da Revista 
Argos

Neste seu terceiro número, 
a Argos segue estas corren-
tes e salienta o que se faz no 
Museu Marítimo de Ílhavo, 
sobretudo à volta da recriação 
imaterial do seu extraordi-
nário património da pesca do 
bacalhau, a marca de água de 
um museu que, à semelhança 
do Oceano, tem os seus mar-
cos, mas não conhece frontei-
ras. Distribuída pela Âncora 
Editora, a Argos n.º 3 está à 
venda por 15 euros nas livra-
rias e no Museu Marítimo de 
Ílhavo e pode, também, ser en-
comendada através do email 
museuilhavo@cm-ilhavo.pt.À venda na Livraria do MMI

O Dia do Museu celebrou-se 
a 24 de outubro, com diver-
sas atividades para a família. 
Tratou-se de um dia dedicado 
ao património do Museu Ma-
rítimo de Ílhavo, em que se 
proporcionou ao público uma 
experiência criativa, didática 
e ao mesmo tempo gratifican-
te. No total, aderiram a esta 
iniciativa 179 pessoas.

Colocando a família em pri-
meiro lugar, o Dia do Museu 
começou com a visita-jogo “Ex-
pedição ao fundo do mar... em 
família”, uma aventura ocea-
nográfica em que se partiu à 
descoberta das espécies que 
habitam no fundo do mar.Dia do Museu 

comemorou-se 
com atividades para a família

Ao início da tarde, promo-
veu-se um Workshop de con-
servação e preparação de algas 
marinhas, com Sónia Teles. De 
seguida, realizou-se mais uma 
visita-jogo, em que os protago-
nistas eram “Ismael e o Baca-
lhau Gigante”, onde se respon-
deram a perguntas como “O 
bacalhau tem ossos e pertence 
a uma família?” ou “Onde vi-
vem e como se reproduzem?”.
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O Museu Marítimo de Ílhavo assina-
lou, a 14 de novembro, o Dia Nacional 
do Mar com diversas atividades ao 
longo do dia, às quais aderiram 176 
pessoas.

De manhã, um grupo restrito de pes-
soas teve a rara oportunidade de visi-
tar os bastidores do Aquário, com uma 
componente experimental e didática.

Já à tarde, iniciaram-se as Jornadas 
“Os Vougas”, que contaram com a in-
tervenção de um conjunto de perso-
nalidades ligadas a esta embarcação, 
como Ana Maria Lopes (dos Amigos 
do Museu Marítimo de Ílhavo), Hélder 
Ventura (do CENÁRIO - Centro Náu-
tico da Ria de Ovar), David Calão (do 
Clube de Vela da Costa Nova), Antó-
nio Manuel Gordinho (filho do Mestre 
António Ferreira Gordinho) e Delmar 
Conde (experiente na construção dos 
“Vougas” contemporâneos).

As jornadas terminaram com a visi-
ta especial “Vamos conhecer o Vouga 
Ventura”, guiada por Senos da Fon-
seca, e com a oferta pela Associação 
de Modelismo TEAM de um modelo 
Vouga ao Museu Marítimo de Ílhavo.

Ainda inserida nas comemorações 
do Dia Nacional do Mar, foi entregue o 
Prémio do 3.º Concurso de Modelismo 
Náutico Museu Marítimo de Ílhavo 
2015. O modelo vencedor foi o arras-
tão “Águas Santas”, da autoria de João 
Nunes. Receberam menções honrosas 
Paulo Agra, com o modelo “Santa Joa-
na”, e João Nunes, com o modelo “Iná-
cio Cunha”.

Além destes três modelos, no Museu 
Marítimo de Ílhavo estiveram em expo-
sição os modelos “Elisabeth”, de António 
Maia, e “Adélia Maria”, de Albino Ribau. 

Como entidade promotora, a Câmara 
Municipal de Ílhavo atribui ao vence-
dor um prémio no valor de 3.500 euros, 
ficando a obra premiada a constituir 
propriedade da Câmara Municipal de 
Ílhavo e integrada no espólio do Museu 

Museu Marítimo de Ílhavo 
assinalou 
Dia Nacional do Mar

Museu Marítimo 
de Ílhavo 
recebeu 
Prémio 
Internacional 
Archmarathon 
2015

A extensão do Museu Marí-
timo de Ílhavo / Aquarium, da 
autoria do atelier ARX Portu-
gal Arquitectos, venceu, em 
outubro, o Prémio Internacio-
nal Archmarathon 2015, na 
categoria “Arts & Culture”.

A Archmarathon é um 
evento de arquitetura à escala 
global, que visa promover o in-
tercâmbio de ideias e estimular 
novas oportunidades de negó-
cios, através da distinção de 
profissionais oriundos de paí-
ses Árabes e Mediterrâneos. 

A edição deste ano teve lu-
gar em Beirute, no Líbano, e 
da lista de nomeados faziam 
parte 52 obras de várias na-
cionalidades, selecionadas por 
um júri de prestígio mundial, 
co-presidido por Lucy Bulli-
vant, autora, curadora e críti-
ca de arquitetura, e por Luca 
Molinari, professor e curador 
de arquitetura.

Marítimo. Nesta terceira edição, lança-
da em janeiro, o tema do concurso era 
“Arrastões de pesca do bacalhau”. 

As comemorações do Dia Nacional 
do Mar terminaram com a apresen-
tação da 2.ª fase do Projeto Homens 
e Navios do Bacalhau, um arquivo 
digital de fichas de marítimos que se 
matricularam para campanhas baca-
lhoeiras desde o início do século XX. O 
portal está disponível em http://mmi.
t-t.pt/ ou através do site do Museu Ma-
rítimo de Ílhavo (www.museumariti-
mo.cm-ilhavo.pt).

Depois da exposição no Mu-
seu Marítimo de Ílhavo entre 
maio e julho deste ano, Pepe 
Brix lançou o livro “Os Últimos 
Heróis”, uma homenagem aos 
últimos homens portugueses 
que arriscam a vida na pesca 
do bacalhau. A obra, da Ma-
téria-Prima Edições, foi apre-
sentada no dia 1 de dezembro, 
no MMI, por Álvaro Garrido, 
consultor do Museu.

Museu Marítimo de Ílhavo 
apresentou livro de Pepe Brix 
“Os Últimos Heróis”

3.º Concurso 
de Modelismo Náutico 
Museu Marítimo de Ílhavo 
2015. 

Vencedor
“Águas Santas”, 
de João Nunes

Menções honrosas
“Santa Joana”
de Paulo Agra

“Inácio Cunha”
de João Nunes

O fotógrafo viajou até aos 
mares da Terra Nova no arras-
tão “Joana Princesa”, durante 
três meses e meio, e o resulta-
do dessa viagem é este livro. 
Com textos em português e 
em inglês, a obra está à venda 
na livraria do Museu Maríti-
mo de Ílhavo por 14 euros.
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Nos últimos três meses de 2015, os 
Centros Culturais de Ílhavo (CCI) e da 
Gafanha da Nazaré (CCGN) apresen-
taram uma diversificada agenda de 
eventos, abrangendo a música, o tea-
tro e a dança.

O primeiro grande espetáculo deste 
trimestre foi “Uma Noite na Lua”, uma 
peça de teatro interpretada por Gregó-
rio Duvivier, rosto do momento do hu-
mor brasileiro, consagrado por “Porta 
dos Fundos”, um dos canais do Youtu-
be com mais visualizações em todo o 
Mundo. A peça teve sessão dupla no 
CCGN, a 17 e 18 de outubro.

Isaura e Francis Dale, duas promes-
sas da música portuguesa, revelaram-
se uma boa surpresa para um público 
entusiasta, num espetáculo conjunto 
que deram a 22 de outubro, em Ílhavo, 
no qual apresentaram “Serendipity” e 
“  - Square”, os EP’s de lançamento de 
cada um.

O mês de outubro continuou com 
mais música, com a atuação dos We 
Trust, que trouxeram ao Centro Cul-
tural da Gafanha da Nazaré o novo 
álbum, “Everyday Heroes”. Este con-
certo teve um sabor especial para os 
alunos da turma do 5.º C da Escola 
Básica 2,3 da Gafanha da Nazaré, que 
participaram, como coro, em duas mú-
sicas do espetáculo.

A encerrar outubro, o CCI recebeu, 
no dia 31, mais um espetáculo de dan-
ça contemporânea da Companhia 
Olga Roriz, que em 2015 contou com 
a co-produção CMI/CCI na celebração 
do seu 20.º aniversário. “Propriedade 
Privada” foi a terceira peça desta com-
panhia que o CCI recebeu este ano. 

Com “casa cheia”, a 14 de novembro, 
na Gafanha da Nazaré, subiu ao palco 
Guida Maria, com “Sexo? Sim, mas com 
orgasmo”, uma peça que analisa, sem 
preconceito, a importância da sexuali-
dade vivida com prazer e sem tabus. 

Entre novembro e dezembro, desta-
que para três espetáculos de compa-
nhias subsidiadas pela Secretaria de 
Estado da Cultura/Direção Geral das 
Artes, que contaram com a co-produ-
ção Câmara Municipal de Ílhavo/Cen-
tro Cultural de Ílhavo: Companhia 
Útero, Companhia João Garcia Miguel 
e Companhia Circolando. 

A 20 novembro, a Companhia Útero 
e Miguel Moreira trouxeram ao Centro 
Cultural da Gafanha da Nazaré “Pânta-
no”, um dos seus mais recentes espetá-
culos de dança contemporânea, do qual 
o CCI é teatro associado. “Três Parábo-

las de Possessão”, co-produzido pela 
CMI/CCI, foi uma uma peça de teatro 
muito aplaudida de João Garcia Miguel, 
com texto de Francisco Luís Parreira, 
apresentado no dia 27 de novembro, 
no Centro Cultural de Ílhavo. A 5 de 
dezembro, a Companhia Circolando 
apresentou em Ílhavo o seu novo espe-
táculo, “Noite”, uma peça construída em 
parte em residência artística no Centro 
Cultural da Gafanha da Nazaré. 

Jorge Palma, nome incontornável 
do panorama musical português com 
mais de 40 anos de carreira, esgotou 
muito antes do espetáculo o auditório 
do Centro Cultural de Ílhavo, no dia 19 
de dezembro.

O público mais jovem não ficou de 
parte na programação de espetácu-
los. No início do trimestre, estreou a 
10 de outubro, no Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré, a peça “A viagem 
de Sónia Delaunay”, uma história so-
bre o poder transformador da arte 
em tempos de guerra. Este espetáculo 
resultou de uma residência artística 
realizada no Centro Cultural da Ga-
fanha da Nazaré, com co-produção da 
CMI/CCI e da Associação de Difusão 
Cultural/Andrea Sozzi. 

“A Montanha”, uma peça de tea-
tro de António Jorge Gonçalves para 
crianças dos três aos cinco anos, rea-
lizou-se a 7 de novembro, no CCGN, 
com casa cheia. No dia anterior, a peça 
foi também apresentada a turmas do 
pré-escolar.

Para os bebés, o Centro Cultural de 
Ílhavo reservou “Descobridores”, pelo 
Teatro e Marionetas de Mandrágora. 
O espetáculo sobre embalos, sonhos, 
descobertas, sons e cheiros realizou-
se no dia 13 de dezembro, com sessão 
dupla, no CCI.

Para quem gosta de estar sempre 
em descoberta, registaram-se três 
momentos de aprendizagem em dife-
rentes áreas, neste último trimestre 
do ano. A propósito do espetáculo “A 
Noite”, Dinis Santos, da Companhia 
Circolando, realizou o atelier de foto-
grafia pinhole “Passeio Noturno”. 

Em novembro, realizaram-se duas 
ações com vagas esgotadas. No dia 7, no 
âmbito da apresentação do espetáculo 
“A Montanha”, António Jorge Gonçal-
ves partilhou, no CCGN, as suas es-
tratégias plásticas de manipulação de 
objetos em retroprojetor. No dia 28, no 
CCI, João Garcia Miguel, encenador de 
“Três Parábolas de Possessão”, realizou 
a oficina de teatro “Corpo Criador”.

Uma Noite na Lua

Propriedade Privada

A Montanha

We Trust

Último trimestre 
de 2015
Centros Culturais 
de Ílhavo 
e da Gafanha da Nazaré
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agenda 
CCI/CCGN 
EXPOSIÇÃO
How to do things with bodies

Companhia João Garcia Miguel
22 de janeiro a 30 de abril
terça a sexta-feira 11h00-18h00
sábado 14h00-19h00
CC Ílhavo
Entrada gratuita

JANEIRO 

15 sex 22h00 música

Olavo Bilac
CC Gafanha da Nazaré (Auditório)

M/6 anos
Entrada: € 8,00

22 sex 22h00 música

Diogo Infante 
e Alexandra Lencastre 
Plaza Suite
CC Ílhavo (Auditório)

M/12 anos
Entrada: € 13,00

23 sáb 10h00~13h00 · 15h00~18h00 
serviço educativo

Formação Iniciação ao Palhaço
com Graça Ochoa
CC Ílhavo (Sala de ensaios)
M/16 anos
Entrada: € 5,00
Limitado a 20 participantes
Oferta de um convite aos participantes 
no workshop para o espetáculo “Viúva Papagaio”

24 dom 14h30 serviço educativo

Mercadinho de vendas e trocas
CC Ílhavo (Foyer)
Indicado para crianças dos 4 aos 15 anos
Entrada gratuita

17h30 teatro 

Viúva Papagaio 
Circolando - Projeto Satélite
CC Ílhavo (Auditório)
M/6 anos
Entrada: € 4,00 (adulto); € 3,00 (crianças)

29 sex 22h00 dança

Joana Von Mayer
O Céu é apenas um disfarce azul do inferno
CC Ílhavo (Auditório)
M/16 anos
Entrada: € 5,00

FEVEREIRO 

20 fevereiro a 3 abril 

III Mostra de Robertos 
e Marionetas
CC Gafanha da Nazaré

Exposição de Robertos e Marionetas
terça-feira a sábado 15h00-20h00
Entrada gratuita

Espetáculos: 
Bilhete geral: € 4,00

20 sáb fevereiro 22h00 Peregrinação 
Lafontana Formas Animadas (Vila do Conde – Portugal)
Entrada: € 2,00

27 sáb fevereiro 16h00 
Punch & Judy
The Puppettree Company (Uplyme – Inglaterra)
Entrada: € 2,00

“Zé do telhado” e “Castelo Assobrado” (estreia)
Marionetas da Feira (Santa Maria da Feira – Portugal)
Entrada: € 2,00

Conversa Aberta
Entre o público e as companhias intervenientes

5 sáb março 

16h00 The Duckling
Three’Co (Kiev- Ucrânia)
Entrada: € 2,00

17h00 Conversa Aberta 
Entre o público e as companhias intervenientes

Workshop de Teatro de Sombras Japonesas
Com Beniko Tanaka
3 qui e 4 sex março
5 sáb março
M/12 anos
Entrada: € 10,00

7 dom 10h00 e 11h30 espetáculo para bebés

“Uma Luz na Terra”
CC Ílhavo (Auditório) 
Indicado para bebés dos 6 meses aos 3 anos
Limitado a 10 bebés
Entrada: € 3,00 (crianças); € 4,00 (adultos)

13 sáb 22h00 música

Às vezes o amor...
com Miguel Araújo
Org.: Produtores Associados
CC Ílhavo (Auditório) 

M/6 anos
Entrada: € 17,00

26 sex 22h00 música

Paus (primeira parte Cachupa 
Psicadélica e after party DJ Set)
CC Ílhavo (Auditório) 

M/6 anos
Entrada: € 8,00

MARÇO 

4 sex 22h00

Ballet Flamenco de Madrid
Flamenco Feeling
Org.: Produtores Associados
CC Ílhavo (Auditório) 

M/6 anos
Entrada: € 20,00

11 sex 22h00 projeto de comunidade

Quando o Homem Lavrava o Mar
Stage One
CC Ílhavo (Auditório) 
M/6 anos
Entrada: € 5,00

12 sáb 22h00 música

The Happy Mess
CC Ílhavo (Auditório) 
M/6 anos
Entrada: € 5,00

24 qua 22h00 música

Aniversário do CCI: 
Tiago Bettencourt
Org.: Ruela Music
CC Ílhavo (Auditório) 

M/6 anos
Entrada: € 13,00

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
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Teatro de Fantoches
Dando uma nova dinâmica 

à já habitual Hora do Conto, a 
Biblioteca Municipal de Ílhavo 
iniciou, em setembro, a reali-
zação de Teatro de Fantoches. 
Esta nova atividade pretende 
ser um momento mágico para 
as crianças, uma hora do conto 
diferente, prazerosa, interes-
sante e criativa onde as perso-
nagens ganham vida. Desti-
nada a famílias com crianças e 
ao público em geral, realiza-se 
mensalmente, aos sábados, 
pelas 16H30, de acordo com a 
programação da BMI, que pode 
consultar em www.bibliote-

camunicipal.cm-ilhavo.pt. O 
primeiro Teatro de Fantoches 
“Chapeuzinho Amarelo”, rea-
lizou-se no dia 26 de setembro 
e contou com a presença de 36 
pessoas. A este seguiu-se o con-
to “Maruxa”, baseado numa 
canção tradicional polaca, no 
dia 24 de outubro. Neste dia 
contámos com a presença de 90 
pessoas e “Os três porquinhos” 
a 28 de novembro, com a pre-
sença de 56 pessoas. O Teatro 
de Fantoches regressa no dia 9 
de janeiro com “Ovelhinha dá-
me lã”, texto de Isabel Minhós 
Martins.

11 a 20 de setembro

10.º Aniversário 
da Biblioteca 
Municipal
A Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI) celebrou, 
no dia 11 de setembro, o seu 10.º aniversário. 
Ao longo de 10 dias consecutivos 
de programação comemorativa, 
a BMI realizou atividades para os diversos públicos, 
contando com a presença de quase 500 pessoas.

O projeto “Saberes com Sa-
bor”, iniciado na Biblioteca 
Municipal em janeiro de 2015, 
realizou ao longo dos primei-
ros seis meses deste ano seis 
sessões, nas quais participa-
ram 132 pessoas. Em outubro 
demos início a mais um ciclo 
de sessões teórico-práticas, 
com novas temáticas, orien-
tadas por especialistas em 
Nutrição e outros técnicos 
especializados, sensibilizando 
os participantes para a neces-
sidade de uma alimentação 
saudável e equilibrada. 

A primeira sessão, orienta-
da por Helena Sardo, realizou-
se no dia 17 de outubro, sobre 
o tema: “Conservas, compotas 
e companhia”, com 18 partici-
pantes. 

No dia 21 de outubro, com a 
temática “Reforce a sua imu-
nidade”, a Nutricionista Sara 
Fernandes reforçou a impor-
tância de uma alimentação 
e um estilo de vida saudável, 
essenciais para o fortaleci-
mento das nossas defesas na-
turais.

Saberes com Sabor

Dia 11
Inauguração da Exposição 
de Fotografia 
de António Rilo: 
“10 anos / 10 autores”

Jantar Literário com 
Afonso Reis Cabral, 
Vencedor do Prémio Leya, 
em 2014, com o romance 
“O Meu Irmão”.

Dia 12
“O Teatro vai a Ílhavo” 
Exposição de Ilustração
Inauguração com 
a presença dos autores 
André Letria 
e Ricardo Henriques

Oficina de Descoberta 
e Expressão Dramática, 
por Madalena Marques

“O Livro dentro dos Livros”, 
pela Associação 
Chio-Pó-Pó, 
na Capela de Alqueidão
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Dia 18
10 anos de autores, 
10 anos de livros
Encontro com autores 
de Ílhavo que, 
ao longo dos 10 anos 
da BMI, aqui 
apresentaram 
os seus livros...

Destinado a crianças e não 
só, a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo celebrou, no mês de ou-
tubro, o 4.º aniversário do pro-
jeto “Ao Som das Histórias”.

A primeira história “Sábios 
como Camelos” do livro “Estra-
nhões & Bizarrocos”, de José 
Eduardo Agualusa, foi para o 
ar no dia 5 de outubro de 2011. 
Desde então, semanalmente, 

4 anos de 
“Ao Som das Histórias”

pequenos e grandes leitores, 
contam, através das ondas da 
rádio, uma nova história que 
vai para o ar, na sintonia 105.0 
FM, todas as quartas-feiras 
às 18h45, com repetição aos 
sábados pelas 9h45, podendo 
igualmente ser ouvidas em 
www.cm-ilhavo.pt, requisita-
das na Biblioteca Municipal 
ou Polos de Leitura.

Dia 13
O mar invade a festa, 
com André Letria 
e Ricardo Henriques, 

Parabéns aos leitores 
dos 0 aos 10 anos!, 
Atividades Plásticas 
por Madalena Marques 

Dia 14
Espaços Maioridade 
vão à Biblioteca

Dia 16
Utilizadores... 
o top 10 dos 10 anos 
da BMI

Dia 17
Reunião da Rede 
de Bibliotecas 
da CIM Região 
de Aveiro

Dia 19
À descoberta 
da BMI....
Visita guiada 
aos espaços da BMI

Dia 20
“Ao som das historias”, 
com contadores 
da ArteRiso

Dia 24
10 Anos de Serviço
10 Anos de Equipa
Ação dirigida 
aos colaboradores 
e antigos colaboradores 
da BMI

Em janeiro

30 de janeiro
Ateliê de ilustração 
com Yara Kono

Um ateliê de ilustração desenvolvido 
pela ilustradora Yara Kono, com 
base no livro “ABZZZ...”, um livro 
para pequenos e grandes leitores 
que se distingue pela qualidade do 
texto e das ilustrações, aconselhado 
pelo Plano Nacional de Leitura e 
selecionado para o Nami Concours 
em 2015 (Internacional Picture Book 
Illustration Concours)

7 de janeiro
“ABZZZZ...
abertura ao público 
Exposição de ilustração
de Yara Kono 

Exposição patente ao longo 
dos meses de janeiro e fevereiro.

Visitas guiadas, 
com marcação prévia obrigatória.
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Câmara Municipal de

 Educação
e Sensibilização Ambiental

Valorização e Promoção

do Património e da Cultu
ra

do Mar

Dinamização de EspaçosLúdicos e Culturais

informações e inscrições:
Fórum Municipal da Juventude
T 234 321 079 · T 234 183 773
www.cm-ilhavo.pt

Para jovens estudantes

dos 14 aos 25 anos,

que residam e/ou estudem

no Município de Ílhavo

Apoio à Juventude

Animação Cultural

Comunicação

e Imagem

Proteção Civil

VOCACÃO
2016

PROGRAMA

FOMENTO

DA ATIVIDADE

DESPORTIVA

PUB

Dando continuidade ao pro-
jeto “Conversas com Gente 
Nova”, promovido pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo junto 
dos jovens, os Fóruns Mu-
nicipais da Juventude (FMJ) 
receberam diversas tertúlias, 
numa ambiência informal de 
partilha de experiências com 
os participantes presentes.

Assim, no dia 28 de outubro, 
o FMJ da Gafanha da Nazaré 
recebeu Lígia Ribas, profissio-
nal de Medicina Alternativa 
(Orient Touch) e, no dia 7 de 
novembro, o Informático da 
Universidade de Aveiro e 
criador da SAPO, Hélder Ber-
nardo.

Em novembro, no dia 28, 
desta vez no FMJ da Gafanha 
da Encarnação, a convidada 
da Conversa foi a Atleta do 
CAPGE e estudante de En-
fermagem, Ana Luísa Ramos, 
e, no dia 9 de dezembro foi a 
vez de receber, no FMJ da Ga-
fanha do Carmo, Rafael Vaz, 
Presidente da Direção do Gru-
po de Jovens “A Tulha”.

“Conversas com Gente 
Nova” é uma tertúlia mensal 
com o intuito de dar a conhe-
cer pessoas e/ou assuntos que 
se destacam nas suas áreas 
profissionais, podendo ser 
uma fonte de inspiração para 
a escolha de cursos/carreiras.

Conversas 
com 
Gente Nova

Entrega dos Certificados e Bolsas de Participação 

PMOTL 2015
A cerimónia de Entrega 

dos Certificados e das Bolsas 
de Participação do PMOTL 
– Programa Municipal de 
Ocupação dos Tempos Livres 
2015, promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, decorreu 
igualmente no dia 11 de se-
tembro, no Fórum Municipal 
da Juventude de Ílhavo.

Foram 98 os jovens que, en-
tre os meses de julho e agosto, 
integraram mais uma edição 
do PMOTL composto por seis 
projetos, designadamente Bi-

bliotecas de verão (Barra e 
Costa Nova), Apoio à Infância, 
Apoio à Terceira Idade, Ani-
mação de Espaços Lúdicos e 
Culturais, Apoio Administra-
tivo em Projetos da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Educação 
Ambiental e Proteção Civil. 

Foi atribuída uma bolsa mo-
netária a cada um dos jovens 
participantes, nos valores de 
180,00, 220,00 ou 250,00 eu-
ros, dependendo dos projetos 
atribuídos no desenvolvimen-
to das suas tarefas.

Momentos de partilha 
e alargamento 
de conhecimentos

Teve lugar no dia 13 de no-
vembro, nos FMJ de Ílhavo e 
Gafanha da Nazaré,  e no dia 14 
de novembro, nos FMJ da Ga-
fanha da Encarnação e Gafa-
nha do Carmo, a realização de 
Workshops “Receitas de Mar” 
com o apoio da ALGAplus.

O mês de novembro foi dedi-

cado à temática Marítima nos 
Fóruns e, por isso, foi possível 
fazer e provar um saboroso 
Bolo de Alface do Mar, uns Fo-
lhados de Erva-Patinha com 
chocolate e um Paté de Atum 
para lembrar o Mar. 

As Receitas do Mar foram 
um sucesso junto dos jovens de 
todos os Fóruns da Juventude.

Uma experiência deliciosa e 
claramente a repetir!

Workshops 
Receitas do Mar
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No âmbito do seu projeto 
Oficinas Criativas, promovi-
do pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, decorreram nes-
te último trimestre do ano, 
nos Fóruns Municipais da 
Juventude (FMJ), diversos 
Workshops, especialmente 
dedicados à quadra natalícia.

No total, foram 35 os parti-
cipantes das Oficinas Criati-
vas de Artes Florais de Inver-
no (16 de novembro, no FMJ 
Ílhavo), Bolo Cake Design 
Natalício (21 de novembro, 
no FMJ Gafanha da Nazaré), 
Cupcakes de Natal (28 de no-
vembro, no FMJ Gafanha da 
Nazaré) e Bolachas Natalícias 
(5  de dezembro, no FMJ Gafa-
nha do Carmo).

As Oficinas Criativas abran-
gem uma pluralidade de te-
mas e têm como principal ob-
jetivo promover a descoberta 
de novos talentos, aprofundar 
ou consolidar conhecimentos 
e fomentar nos participantes 
o gosto pelo saber.

As Oficinas Criativas re-
gressam em 2016.

Até lá, esteja atento 
e participe! Mais informação em www.cm-ilhavo.pt

Oficinas 
Criativas 
2015 
Porque o saber 
não ocupa lugar...

No passado dia 11 de no-
vembro, os Fóruns Munici-
pais da Juventude voltaram 
a festejar, com muita música 
e animação, o Dia de S. Mar-
tinho.

O convívio fez-se à volta das 
castanhas quentinhas e de 
diversas atividades, tendo os 
jovens participantes desfru-
tado de uma tarde divertida 
e muito bem passada entre 
amigos.

Magusto Jovem
Jovens comemoram 
o S. Martinho em pleno convívio

FMJ Lan Party 2015

A FMJ Lan Party voltou a propiciar 
quase 24 horas consecutivas de vivên-
cia e convivência no Fórum Municipal 
da Juventude de Ílhavo. 

Esta 8.ª edição, que decorreu entre 
as 14h00 do dia 11 de setembro e as 
12h00 do dia seguinte, contou com a 
participação de 27 jovens, tendo-se 
repetido o espírito de camaradagem 
e boa disposição habituais nestes en-
contros. Uma nota para os voluntá-
rios que, com a orientação da equipa 
da juventude, procuraram dar o seu 
melhor para estas horas de partilha 
em rede. A média de idades dos parti-
cipantes rondou os 21 anos, de ambos 
os sexos, tendo-se também realizado 
ateliês de culinária (pipocas e bolo) 
que ajudaram a animar a noite e a re-
confortar o estômago.

24 horas consecutivas de convívio e interação

Organizada pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, a FMJ Lan Party visa ir ao 
encontro dos interesses de quem fre-
quenta ou poderá frequentar o Fórum 
Municipal da Juventude, juntando os 
jovens participantes numa rede local 
(LAN), onde poderão participar em jo-
gos de computador multiplayer e par-
tilhar experiências e conhecimentos. 

Esta foi uma oportunidade para os 
jovens ocuparem os últimos dias de fé-
rias de forma animada, com boas ener-
gias e em boa companhia, realizando 
diversos jogos como o Torneio LOL, 
Guitar Hero, Just Dance, Bowling Wii, 
Unreal Tournament e muito mais.
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
2 de setembro de 2015 – ATA 16

Consulta Pública ao Regulamento do Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos 
Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal.

Consulta Pública ao Regulamento Municipal 
de Bolsas de Estudo do Ensino Superior.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, bem como o seu envio à As-
sembleia. Municipal. 

Resultados da Apreciação Pública do Regu-
lamento do Mercado Municipal da Barra.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Marcos Labrincha Ré, 
bem como o seu envio à Assembleia Munici-
pal, incluindo nesta o Projeto Final do Regula-
mento do Mercado Municipal da Barra. 

Resultado da Consulta Pública do Regula-
mento Municipal dos Horários de Funcio-
namento dos estabelecimentos de venda ao 
público e de prestação de serviços do Muni-
cípio de Ílhavo.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Marcos Labrincha Ré, 
bem como o seu envio à Assembleia Muni-
cipal.

Opção de venda da totalidade da participa-
ção social que detém na ERSUC – Resíduos 
Sólidos do Centro, SA. 
Deliberado por maioria, com o voto contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a proposta apresentada pelo Presidente 
da Câmara Municipal, bem como o seu en-
vio à Assembleia Municipal.

Projeto de adjudicação de Fornecimento 
contínuo de energia elétrica às instalações 
alimentadas em média tensão, baixa tensão 
especial e baixa tensão normal, dos muni-
cípios que compõem a CIRA e integram o 
agrupamento de entidades adjudicantes.
Deliberado por unanimidade aprovar o 
projeto de adjudicação de fornecimento de 
energia. 

Relatório final – Procedimento relativo a “Fil-
mes Promocionais do Município de Ílhavo 
2015 – Turismo, Famílias e Empresas”.
Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido despacho que prevê a adjudicação à 
firma Infoportugal, Sistemas de Informação 
e Conteúdos, SA., pelo valor de 11.870,00 
Euros + Iva.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2015 – 4.ª Alteração.
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho do Presidente da Câmara Municipal.

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2015 – 2.ª Revisão.
Deliberado por unanimidade aprovar a 2.ª 
Revisão do Orçamento, bem como o seu à 
Assembleia Municipal.

Aprovação do Projeto de Delimitação de 
Área de Reabilitação Urbana (ARU) e a res-
petiva Operação de Reabilitação Urbana 
(ORU) simples de Ílhavo, com a fundamenta-
ção constante da estratégia de Reabilitação 
Urbana.
Deliberado por unanimidade aprovar o 
Projeto de delimitação da ARU de Ílhavo, 
conforme a proposta apresentada pelo Vice-
Presidente da Câmara, Marcos Labrincha 
Ré.

Relatório final “Limpeza da vala do Esteiro 
Oudinot”. 
Deliberado por unanimidade proceder à ad-
judicação definitiva à empresa Suma – Ser-
viços Urbanos e Meio Ambiente, SA, pelo 
valor de 15.300,00 Euros.

Abertura de concurso “Remodelação da 
Ponte da Vista Alegre”.
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho do Presidente da Câmara Municipal, 
que prevê a abertura do procedimento refe-
renciado em título, por ajuste direto e pelo 
valor estimado de 216.000,00 Euros, com 
um prazo de execução de 30 dias. 

Relatório Final “Remodelação da Ponte da 
Vista Alegre”.
Deliberado por unanimidade ratificar a de-
cisão do Presidente da Câmara Municipal, 
na qual e em síntese, se sugere a adjudica-
ção do procedimento à firma Xavisub – Mer-
gulhadores Profissionais, SA, pelo valor da 
proposta apresentada, 215.000,00 Euros 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de 10 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI 
– Centro de Ação Social do Concelho de Ílha-
vo, para comparticipação em arrendamento 
de habitação, no âmbito do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carencia-
dos.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 727,98 Euros.

Subsídio de Estudo - Ano Letivo 2015/2016, 
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
subsídio unitário, no valor de 50,00 Euros 
para o Escalão A, a 185 alunos/as, e no valor 
de 30,00 Euros, para o Escalão B, para 117 
alunos/as, num total de 12.760,00 Euros. 

Comparticipação no pagamento de apoio à 
melhoria das condições de habitabilidade, 
no âmbito do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
apoio no valor de 355,50 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos ou 
culturais, no âmbito do Fundo Municipal de 
Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de duas 
reduções das taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos 
ou culturais, no equivalente aos descontos 
aplicados a crianças, jovens ou seniores, 
com uma durabilidade de doze meses. 

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, que prevê uma redução de 
taxas devidas pela frequência no Programa 
Férias Divertidas.  

Atribuição de Produtos de Apoio no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade ratificar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, que prevê a atribuição de 
produtos de apoio, em regime de comodato 
a um munícipe.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Ílhavo 
Andebol Clube e à Associação Cultural e 
Desportiva “Os Ílhavos”, no âmbito dos Con-
tratos-Programas de Desenvolvimento Des-
portivo para o ano de 2015.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, que prevê a atribuição 
de 4.500,00 Euros ao Ílhavo Andebol Clube 
e 3.000,00 Euros à Associação Cultural e 
Desportiva “Os Ílhavos”.

Atribuição de Subsídio Pontual à Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa da Senho-
ra dos Campos.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 2.000,00 Eu-
ros, para fazer face às despesas relativas à 
atuação dos Grupos Musicais e ao Convívio 
entre Autarcas e Dirigentes Associativos 
após o tradicional jogo de futebol, no âmbi-
to da comemoração do Dia do Trabalhador 
2014 e 2015. 

Avaliação da Qualidade do Ar na Envolven-
te ao Porto de Aveiro.
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do referido Estudo apresentado 
pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Marcos Labrincha Ré.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
16 de setembro de 2015 – ATA 17

Relatórios de execução no âmbito dos Con-
tratos Interadministrativos de delegação 
de competências - maio a setembro de 2015 
- (Junta de Freguesia de S. Salvador; Junta de 
Freguesia da Gafanha da Nazaré; Junta de 
Freguesia da Gafanha da Encarnação e Jun-
ta de Freguesia da Gafanha do Carmo).
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento dos referidos relatórios.

Adjudicação e aprovação da Minuta do Con-
trato “Aquisição de serviços para a elabora-
ção de propostas para vários regulamentos 
municipais”.
Deliberado por unanimidade adjudicar o 
serviço à empresa “Fernanda Paula Oli-
veira, Lda,  pelo valor de 10.000,00 Euros, 
acrescidos de IVA.

Preço dos bilhetes para a programação dos 
Centros Culturais do Município de Ílhavo 
para o trimestre outubro a dezembro/2015.
Deliberado por unanimidade aprovar os pre-
ços de acordo com a referida informação.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 12 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação 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 2.143,66 
Euros.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro So-
cial e Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para com-
participação em arrendamento de habita-
ção, 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 1.166,49 Euros.

Atribuição de Produtos de Apoio no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade ratificar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 
produtos de apoio, em regime de comodato 
a um munícipe.

Programa Municipal de Bolsas de Estudo - 
2015/2016. 
Deliberado por unanimidade aprovar o Pro-
grama de Bolsas apresentado pelo Vereador 
Paulo Teixeira Costa.

Bolsas de Estudo do Ensino Secundário 
2015/2016.
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do referido despacho. 

Bolsas de Estudo do Ensino Superior - 
2015/2016.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 20 
Bolsas do Estudo do Ensino Superior no que 
diz respeito ao ano letivo de 2015/2016. 

Plano Estratégico da Maior Idade Ílhavo 
2015/2017.
Deliberado por unanimidade aprovar o Pro-
grama Estratégico da Maior Idade. 

Atribuição de Subsídio Pontual à Associação 
de Pais da Gafanha do Carmo / ATL da Gafa-
nha do Carmo.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 3.000,00 Euros, 
para fazer face as despesas correntes, até ao 
final do ano civil vigente (até dezembro de 
2015). 

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo Et-
nográfico da Gafanha da Nazaré no âmbito 
dos Festejos em Honra da N.ª Sr.ª dos Nave-
gantes.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual no valor de 6.000,00 
Euros, como forma de apoio à realização da 
Festa em Honra da Nossa Senhora dos Na-
vegantes 2015. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
7 de outubro de 2015 – ATA 18

Protocolo financeiro e de cooperação, cele-
brado entre o Município de Ílhavo e a Caixa 
Geral de Depósitos.
Deliberado por unanimidade aprovar o re-
ferido Protocolo.

Atualização do Contrato de Comodato cele-
brado entre o Município de Ílhavo e a Vista 
Alegre, SA; aprovação das peças do procedi-
mento de concurso para a cessão de explora-
ção do Museu da Vista Alegre e revogação 
dos demais documentos anteriormente ela-
borados sobre esta matéria. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal.

Relatório final do Festival do Bacalhau 2015.
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do Relatório Final apresentado pelo 
Vereador Paulo Teixeira Costa.

Abertura de procedimento para a Cessão de 
Exploração do Museu da Vista Alegre.
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta. 

Isenção do pagamento das comparticipações 
relativas à cedência de viaturas (autocarros) 
a Associações do Município durante os me-
ses de julho, agosto e setembro de 2015.  
Deliberado por unanimidade ratificar nos 
termos da informação apresentada pela 
Vereadora Beatriz Martins, que isenta As-
sociações do Município do pagamento de 
1.756,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Santa Casa 
da Misericórdia para comparticipação em 
arrendamento de habitação, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 85,39 Euros.

Deliberações CMI 2015
setembro a novembro
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Relatório relativo ao ano letivo 2014/2015 
do Serviço Educativo Municipal de Ílhavo 
(SEMI).
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do referido relatório.

Contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, celebrados entre o Município de 
Ílhavo e as Associações Desportivas para o 
ano de 2015.
Deliberado por unanimidade aprovar os 
dez Contratos-programa, que preveem uma 
comparticipação financeira no valo total de 
254.500,00 Euros.

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 2015 até maio 2016.
 
Limpeza dos sanitários públicos existentes 
no Molhe Sul da Barra de Aveiro e na Praça 
Comendador Carlos Roeder (Largo do Obe-
lisco) – Praia da Barra. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Marcos Labrincha Ré, 
que prevê a adjudicação à empresa “RIOBO-
CO – Serviços Gerais, Engenharia e Manu-
tenção, S. A.”, entre os meses de outubro de 
2015 e março de 2016, pelo montante total 
5.895,35 Euros.

Alteração de sentidos de trânsito na Gafa-
nha da Nazaré.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta de alteração de sentidos de trânsito. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
21 de outubro de 2015 – ATA 19

Minuta de Acordo de permuta de prédios 
inscritos nas matrizes urbanas n.os “u-2572 e 
u-4972”, ambos sitos na Freguesia da Gafa-
nha da Nazaré, Concelho de Ílhavo, celebra-
da entre o Município de Ílhavo e a Coopera-
tiva de Consumo Gafanhense, CRL.
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida Minuta. 

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 3 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação 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 256,12 Euros.

Programa Municipal Férias Divertidas / Na-
tal 2015. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins. 

Normas de Participação no XV Concurso Li-
terário Jovem. 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
28 de outubro de 2015 – ATA 20

Fixação de participação variável no IRS de 
2015.
Deliberado por maioria, com os votos contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a proposta apresentada pelo Presidente 
da Câmara Municipal, bem como o seu en-
vio à Assembleia Municipal.

Derrama para Cobrança no ano 2016.
Deliberado por maioria, com a abstenção 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a proposta, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal.

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) / 
2016.
Deliberado por maioria, com os votos contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a referida proposta, bem como o seu en-
vio à Assembleia Municipal. 

Orçamento, Grandes Opções do Plano e 
Mapa de Pessoal para 2016.  
Deliberado por maioria, com o voto contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, apro-
var a proposta (Mapa de Pessoal, GOP e Or-
çamento), bem como o seu envio à Assem-
bleia Municipal. 

Autorização prévia genérica, no âmbito da 
Lei dos Compromissos. 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Presidente da 
Câmara Municipal, bem como o seu envio à 
Assembleia Municipal.

Relatório dos compromissos plurianuais as-
sumidos no 1.º semestre de 2015 – Lista dos 
contratos de fornecimento de bens e aquisi-
ção de serviços. 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento bem como enviar à Assembleia 
Municipal. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI 
4 de novembro de 2015 – ATA 21

Adesão do Município de Ílhavo ao Protocolo 
de Entendimento Interinstitucional no âm-
bito do Projeto AGEING@COIMBRA, para 
a definição de estratégias e prossecução de 
ações, no domínio do envelhecimento ativo 
e saudável na Região Centro.
Deliberado por unanimidade aprovar o cita-
do protocolo celebrado entre a Universidade 
de Coimbra, designadamente as faculdades 
de Medicina e de Ciências do Desporto e 
Educação Física, o Centro Hospitalar Uni-
versitário de Coimbra, a Administração 
Regional de Saúde do Centro e o Instituto 
Pedro Nunes.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 13 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação 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 pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.992,50 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados de Aveiro para com-
participação 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 300,00 Euros.

Redução de Taxas devidas pela frequência 
no Programa Férias Divertidas, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê uma redução de taxas 
devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

Normas relativas ao Programa Vocação 
2016.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pela Vereadora Beatriz 
Martins.
 
REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
18 de novembro de 2015 – ATA 22

Proposta de Alteração do Regulamento In-
terno do Parque de Campismo da Barra.
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta de alteração, bem como o 
seu envio à Assembleia Municipal. 

Parecer prévio - Aprumo e reforço de estaca 
de amarração do Cais da Mota. 
Deliberado por unanimidade ratificar o 
referido despacho na qual e em síntese, se 
sugere a aprovação do orçamento apresen-
tado pela empresa “Xavisub, Mergulhadores 
Profissionais, Lda”, pelo valor de 7.600,00 
Euros, acrescidos de IVA, prevendo-se que 
a execução dos citados trabalho tenham a 
duração de 3 dias.

Relatório Final da Cessão de Exploração do 
Museu da Vista Alegre.
Deliberado por unanimidade proceder à ad-
judicação à empresa Vista Alegre Atlantis, SA 
pelo preço proposto de 465.000,00 Euros.

Comparticipação no pagamento da água, 
saneamento e resíduos sólidos, no âmbito do 
Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indi-
víduos Carenciados.
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 13 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de subsídio pontual ao Centro So-
cial e Paroquial N. Sr.ª da Nazaré para com-

participação 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 250,00 Euros.

Redução das Taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos 
ou culturais, no âmbito do Fundo Municipal 
de Apoio a Famílias e Indivíduos Carencia-
dos.
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de duas 
reduções das taxas devidas pelo ingresso ou 
frequência nos equipamentos desportivos 
ou culturais, no equivalente aos descontos 
aplicados a crianças, jovens ou seniores, 
com uma durabilidade de doze meses. 

Subsídio de Estudo Ano Letivo 2015/2016 
– Primeira adenda à listagem.
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, que prevê a atribuição de 
subsídios de estudo no valor de 50,00 Euros 
para o Escalão A e no valor de 30,00 Euros 
para o Escalão B, a cada um/a dos/as 3 alu-
nos/as.

Teve lugar, no passado dia 
11 de novembro, a celebração 
do Acordo Coletivo de Empre-
gador Público (ACEP) entre o 
Município de Ílhavo e o STAL 
– Sindicato Nacional dos Traba-
lhadores da Administração Lo-
cal e Regional, que fixa as 35 ho-
ras de trabalho semanais para 
os funcionários municipais. 

O Município de Ílhavo, em-
penhado na maior eficácia e 
eficiência dos serviços muni-
cipais, entende que a matéria 
da organização e duração do 
tempo de trabalho é merece-
dora de concreto ajustamento 
à realidade e especificidades 
do Município.

Justifica-se, assim, a celebra-
ção deste Acordo que introduz 
o necessário ajustamento dos 
períodos de duração, semanal 
e diária de trabalho, às concre-
tas necessidades e exigências 
dos serviços municipais, pro-
porcionando, em simultâneo, 
melhores condições de traba-
lho e de conciliação entre a 
vida profissional e pessoal dos 
seus trabalhadores, elevando, 
desse modo, níveis de motiva-
ção e produtividade.

O ACEP entrou em vigor no 
passado dia 1 de dezembro, 
tendo-se verificado a altera-
ção de horário de atendimen-
to ao público em alguns espa-
ços municipais.

NOVOS HORÁRIOS
Assim, o horário de atendi-

mento ao público nos Paços do 
Concelho passa a ser das 9h00 às 
16h00, de segunda a sexta-feira. 
O Atendimento Social Integra-
do abrirá das 9h30 às 12h30 e 
das 14h00 às 16h30, também de 
segunda a sexta-feira.

Os Fóruns Municipais da 
Juventude também têm no-
vos horários: em Ílhavo e na 
Gafanha da Nazaré funcio-
nam de segunda a sexta-fei-
ra, das 10h00 às 13h00 e das 
14h30 às 18h30; na Gafanha 
do Carmo o Fórum abre de 
terça a sexta-feira, das 14h00 
às 18h30, e sábado, das 10h00 
às 13h00 e das 14h30 às 18h30; 
na Gafanha da Encarnação, o 
horário de abertura é às quar-
tas-feiras, das 14h30 às 18h30, 
e sábado, das 10h00 às 13h00 
e das 14h30 às 18h30.

Os Postos de Turismo pas-
sam a abrir, entre outubro e 
abril, de terça a sábado, das 
10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00. Entre maio e setem-
bro, o horário será das 10h30 
às 13h00 e das 14 às 18h30. Na 
Costa Nova, o Posto de Turis-
mo abre, para já, de quarta-
feira a domingo, das 10h00 às 
13h00 e das 14h00 às 18h30.

O Pólo de Leitura da Gafa-
nha da Nazaré passa a estar 
aberto de segunda a sexta-fei-
ra das 10h30 às 12h30 e das 
13h30 às 18h30.

O CIEMAR (Centro de In-
vestigação e Empreendedo-
rismo do Mar) passará a abrir 
de segunda a sexta-feira, das 
9h00 às 17h00, sem fecho 
para almoço.

A Escola Municipal de Edu-
cação Rodoviária (EMER) pas-
sou a ter o horário das 9h00 às 
12h30 e das 13h30 às 17h00. 

Mantêm o horário habitual 
de abertura o Centro Cultural, 
a Biblioteca Municipal, o Mu-
seu Marítimo, as Piscinas Mu-
nicipais e o Canil Municipal.

CMI celebra 
Acordo Coletivo 
de Empregador Público 
para as 35 horas



No âmbito das atividades do Centro de 
Documentação de Ílhavo (CDI), a Câmara 
Municipal pretende criar um banco de 
dados do Concelho, com fotografias, postais, 
gravuras, ilustrações, pinturas e vídeos, 
que alimentem memórias do passado, que 
complementem com imagens aquilo que da 
História se conhece.
 
O Centro de Documentação de Ílhavo será 
apenas o repositório digital que centraliza, 
utiliza e divulga as imagens, com a indicação 
dos autores e proprietários das mesmas.
 
Neste sentido, o Município de Ílhavo 
apela a todas as pessoas que queiram 
partilhar as imagens de que dispõe para se 
dirigirem, a partir de janeiro de 2016, ao               
CIEMar-Ílhavo, Polos de Leitura da Gafanha 
da Nazaré, Gafanha do Carmo e Gafanha 
da Encarnação, durante os horários de 
expediente abaixo indicados, onde serão 
acolhidos por um funcionário da Câmara 
Municipal que fará a reprodução e descrição 
dos documentos, devolvendo os originais 
aos proprietários.

Retratos de uma terra...
Banco de imagens sobre Ílhavo

- CIEMAR Ílhavo (2.ª a 6.ª feira | 09:00~17:00)
- Polo de leitura da Gafanha da Nazaré (2.ª a 6.ª feira | 10:00~12:30 · 13:30~18:00)
- Polo de Leitura da Gafanha do Carmo 
   (3.ª a 6.ª feira | 14:00~18:30   sábados | 10:00~13:00 · 14:30~18:30)
- Polo de Leitura da Gafanha da Encarnação
   (4as feiras | 14:30~18:30   sábados | 10:00~13:00 · 14:30~18:30)

Se tem orgulho na sua terra e quer mostrar 
ao mundo o seu amor por ela, participe 
neste projeto! A Câmara Municipal 
e o Centro de Documentação 
encarregam-se do resto!

Ajude-nos a reconstruir 
a nossa História!


