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Caro(a) Munícipe,

Na reta final deste ano congratulo-me por voltar ao contacto consigo através do 
Boletim Municipal, dando nota das principais atividades dos últimos meses, perí-
odo preenchido com inúmeras iniciativas, entre elas, o Ato Eleitoral, que veio con-
firmar a preferência dos Ilhavenses na gestão e estratégia seguidas pelo projeto do 
PSD para Todos os Ilhavenses.

Fruto do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, é de salientar que iniciamos o 
atual mandato a capitalizar o mérito de iniciativas desenvolvidas, nomeadamente 
o prémio de Autarquia Familiarmente Responsável, pelo segundo ano consecu-
tivo. Realço a atribuição da Marca “Entidade Empregadora Inclusiva” e ainda o 
Prémio de Boas Práticas em Bibliotecas Públicas pelo projeto vencedor “Ao Som 
das Histórias” que desenvolvemos desde 2011.

Por todos os motivos, estamos certos que a eleição e posse do atual Executivo 
não representa um novo começo, mas sim a continuidade de um trabalho sério, 
rigoroso e sustentável desenvolvido nos últimos anos. Hoje, com o resultado das 
boas opções tomadas, o Município de Ílhavo está mais capacitado para os novos 
desafios, está melhor preparado para a captação de novos Fundos Comunitários, 
referenciando aqui que, no âmbito do “Portugal 2020”, contamos já com cerca de 
10 M€ de investimento em projetos, candidatados e aprovados, e estamos também 
melhor preparados para a esperada Descentralização.

Conhecendo particularmente bem os constrangimentos financeiros, económi-
cos e sociais da atualidade, e tendo presente a dimensão e relevância das aspira-
ções que o Município tem, torna-se fundamental sermos também capazes de con-
gregar vontades para uma atuação concertada e inovadora, em nome do futuro 
coletivo.

Neste contexto, elaborámos e aprovámos as Grandes Opções do Plano e Orça-
mento para 2018, no valor global de 29,2M€, registando um acréscimo de sensi-
velmente 10% em relação ao orçamento de 2017, sendo 14,6M€ dedicados a ações, 
eventos e ao investimento nos diferentes domínios, designadamente Ação Social, 
Educação, Cultura, Turismo e Obras Públicas.

Temos consciência que estamos perante um caminho longo e desafiador, que 
exige investimentos relevantes e uma mudança gradual de mentalidades que, es-
tou certo, trará recompensas gratas e únicas a todos nós enquanto Município aten-
to, solidário e responsável, com a capacidade de afetar positivamente a melhoria 
da qualidade de vida dos que enfrentam privações, que têm menor autonomia ou 
que simplesmente precisam de ajuda e apoio para ultrapassarem as dificuldades 
com que se deparam no dia a dia. 

Evidentemente quem, para atingirmos os objetivos a que nos propomos, conta-
mos com a dedicação da nossa Equipa Autárquica, mas também, e sobretudo, com 
o Seu contributo, por isso, conto consigo ao longo desta nossa caminhada

Convido desde já a relembrar o último trimestre e a conhecer em maior detalhe 
as propostas a concretizar em 2018.

Despeço-me com os Votos de um Santo e Feliz Natal para todas as Famílias Ilha-
venses e um Ano Novo pleno de concretizações pessoais e profissionais.

Um abraço Amigo

Fernando Fidalgo Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Boletim Informativo · dezembro 2017 · edição n.º 58

diretor Fernando Fidalgo Caçoilo propriedade e edição Câmara Municipal de Ílhavo 
redação e design Gabinete de Comunicação impressão Unipress depósito legal 178608/02 
tiragem 20 000 publicação Trimestral » DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Editorial
O Município de Ílhavo es-

teve presente no segundo 
Conselho Geral da Rede de 
Municípios para a Adaptação 
às Alterações Climáticas e 
no primeiro seminário anu-
al da Rede: o “Adapt.Local.17 
- Adaptação Local às Altera-
ções Climáticas”, que teve lu-
gar nos dias 23 e 24 de novem-
bro em Loulé - Vilamoura.

A Rede de Municípios para 
a Adaptação Local às Altera-
ções Climáticas (Adapt.Local) 
foi formalizada no passado 
mês março, em Guimarães, 
e integra, neste momento, 31 
municípios portugueses, para 
além de outras entidades de 
cariz público e privado dire-
tamente ligadas a esta temá-
tica. Atualmente, a Rede de 
Municípios para a Adaptação 
Local às Alterações Climáti-
cas representa cerca de 10% 
dos municípios portugueses, 
representando estes mais de 
um terço da população portu-
guesa.

No dia 23 de novembro de-
correu o segundo Conselho 
Geral da Rede. Marcos Ré, Ve-
reador do Pelouro da Adapta-
ção às Alterações Climáticas 
(Mar e Ria) reforçou a inten-
ção do Município de Ílhavo 
de continuar a implementar o 
trabalho de Adaptação refle-
tido na Estratégia Municipal 
de Adaptação às Alterações 
Climáticas de Ílhavo (EMA-

AC - ClimAdapt), agora a ser 
aprofundado no âmbito do 
Plano Municipal de Adapta-
ção às Alterações Climáticas 
(POSEUR 2020), mostrando 
disponibilidade para a reali-
zação de trabalhos da Rede 
no Município de Ílhavo. Nesta 
reunião foi decidido preparar 
um programa de ação para 
os próximos quatro anos que 
será apresentado e debatido 
no primeiro trimestre do pró-
ximo ano, bem como a reali-
zação do 3.º Conselho Geral da 
Rede no Município de Ílhavo

O 1.º Seminário Anual da 
Rede: Adapt.Local.17 - Adap-
tação Local às Alterações Cli-
máticas aconteceu no dia 24 
de novembro e contou com 
a presença ativa de vários 
especialistas nacionais e in-
ternacionais em adaptação às 
alterações climáticas No âm-
bito da experiência/prática 
do Município de Ílhavo no se-
tor das Zonas Costeiras e La-
gunares foram apresentados 
dois projetos que nasceram 
no seio do processo de elabo-
ração da EMAAC de Ílhavo 
(2015-2016) e que se encon-
tram concretizados: a Requa-
lificação da Estrada e do Estei-
ro da Medela, na Coutada, e 
a Requalificação da frente la-
gunar da Gafanha de Aquém. 
Foi ainda partilhado com este 
grupo temático o percurso do 
município no pós-ClimAdapt.

3.º Conselho Geral 
da Rede de Municípios 
Adaptação 
às Alterações Climáticas 
será no Município de Ílhavo 
em 2018
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Teve lugar no passado 
dia 27 de outubro, no 
Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, a Sessão Solene 
da Tomada de Posse dos 
novos membros da Câmara 
Municipal de Ílhavo, liderada 
por Fernando Fidalgo 
Caçoilo, assim como da 
Assembleia Municipal, 
presidida por Fernando 
Maria da Paz Duarte, na 
sequência das eleições 
autárquicas do dia 1 de 
outubro.

1.ª Secretária Maria Fernanda Gomes Cravo, PSD 
2.ª Secretária Margarida Maria São Marcos Amaral, PSD 
Luís Pedro Vilarinho Leitão Figueiredo, PS
Hugo Filipe Casqueira Coelho, PSD 
João Cândido Rocha Bernardo, PS
Cláudia Isabel Oliveira Santos, PS
André Filipe Casqueira Guimarães, PSD
António Pedro Oliveira Martins, PS
António José Flôr Agostinho, PSD
Hugo Miguel Monteiro Lacerda, PS
António José Carlos Pinho, CDS-PP
Domingas Maria Ramos Loureiro, PS
Irene Maria Ribau Esteves Tavares, PSD

Ricardo Jorge da Silva Santos, BE
João Alberto Fernandes Roque, PS
Pedro Labrincha da Rosa Novo, PSD
Carla Maria Madaíl Gandra Santos, PS
Teresa Margarida da Costa Ferraz Alves, PSD
Carla Andreia Pimentel Rodrigues, PSD
Pedro Rui Marques Anjo, PS

Presidentes de Junta de Freguesia com Inerência

Assembleia Municipal de Ílhavo

João António Filipe Campolargo
PS 
São Salvador

Carlos António das Neves Rocha
PSD 
Gafanha da Nazaré

Fernando Maria da Paz Duarte, PSD
Presidente da Assembleia Municipal de Ílhavo

Augusto Manuel da Rocha da Silva
PSD 
Gafanha da Encarnação

Luís Carlos Cardoso Diamantino
PSD 
Gafanha do Carmo

Tomada de Posse
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Vice-Presidente, PSD
Marcos Ré

» Freguesias
» Taxas & Licenças
» Ambiente & Qualidade de vida
» Adaptação às Alterações Climáticas  
   (Mar e Ria)
» Obras Particulares & Gestão Urbanística
» Mercados, Feiras & Venda Ambulante
» Processos de contra-ordenação e aplicação de coimas

Novo Executivo Municipal

Pelouros e Responsáveis

O atendimento dos Vereadores sem Pelouros realiza-se nas primeiras e terceiras terças-feiras 
das 11h00 às 12h00, mediante marcação prévia (tel.: 234 329 602).

Vereadores em regime de não permanência 
e sem Pelouros

O Presidente da Câmara e os Vere-
adores a tempo inteiro e com funções 
delegadas vão proceder regularmente 
ao atendimento ao público, mediante 
marcação prévia pelo n.º de telefone 
234 329 602.
 
Presidente Fernando Caçoilo: 
quarta-feira 14h30~19h00
Vice-Presidente Marcos Ré: 
terça-feira 15h00~18h00
Vereadora Fátima Teles: 
sexta-feira 14h30~19h00
Vereador Tiago Lourenço: 
terça-feira 09h00~12h30

No seguimento da proposta do Pre-
sidente da Câmara, as reuniões de 
Câmara realizam-se com a seguinte 
metodologia:

1. As reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal realizam-se na primeira e 
terceira quinta-feira de cada mês, com 
início às 15.00 horas no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Ílhavo (salvo 
deliberação de alteração de local);

2. As reuniões das primeiras quin-
tas-feiras são públicas, com audição do 
público a partir das 16.30 horas, sendo 
que as reuniões das terceiras quintas-
-feiras são privadas;

3. No caso de uma reunião coincidir 
com dia feriado, a mesma realiza-se no 
dia imediato, no mesmo local e à hora 
marcada.

Atendimento 
ao Público

Reuniões de Câmara

Vereador, PS
Eduardo Conde

Vereadora, PSD
Fátima Teles

» Inclusão & Cidadania
» Maioridade
» Associativismo
» Turismo & Eventos

Vereador, PS
Sérgio Lopes

Vereador, PSD
Tiago Lourenço

» Educação & Formação
» Juventude
» Desporto & Vida Saudável
» Toponímia

Vereadora, PS
Sara Pinho

No seguimento da Tomada de Posse do novo Executivo Municipal, 
o Presidente da Câmara procedeu à distribuição de pelouros da seguinte forma: 

Presidente, PSD
Fernando Caçoilo

» Administração Geral & Finanças
» Projetos & Obras Municipais
» Equipamentos & Instalações Municipais
» Segurança & Proteção Civil
» Cultura & Criatividade
» Planeamento, Coesão Territorial & Mobilidade
» Marketing & Notoriedade
» Desenvolvimento Económico & Fundos Comunitários
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Obras 
em curso...

Redes de Drenagem de Águas Residuais 
e Pluviais das Agras, Ílhavo

Centro Escolar da Gafanha de AquémRemodelação da Rotunda de 
Acesso às Praias da Barra e da Costa Nova

Requalificação da Av. Fernão Magalhães, 
Praia da Barra (1.ª fase)

Requalificação dos sanitários do 
Jardim 31 de Agosto, Gafanha da Nazaré

Obras 
concluídas...

Requalificação do Largo da Chousa Velha, 
Ílhavo

Requalificação da EB1 Ferreira Gordo, Ílhavo

Reforço e reabilitação dos esporões 
da Torreira, Costa Nova e Mira (Pólis/CMI)
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· Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha da Encarnação Sul e Gafanha do Carmo (PAR 007) – (CMI/AdRA)
· Corredor Ciclável – Av. dos Bacalhoeiros (nó)/Entrada da Ponte da Barra (PEDU
· Requalificação da Av. N.ª Sr.ª da Saúde na Costa Nova (Construção de passeios) 
· Requalificação da Rua 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)  
· Requalificação da Frente Ria na Gafanha de Aquém (2.ª fase)  
· Requalificação da Av. Fernão Magalhães na Barra (2.ª fase)  
· Requalificação de arruamentos na Barra (Passeios)
· Requalificação do Bairro dos Pescadores, Ílhavo (PEDU)  
· Requalificação da Rua Carlos Marnoto, Ílhavo (PEDU)

Projetos em curso...

Redes de Águas Residuais (PAR201), 
Gafanha da Nazaré (última fase)

Requalificação da EB1 da Marinha Velha, 
Gafanha da Nazaré

Repavimentação da Av. José Estêvão, 
Gafanha da Nazaré

Requalificação da EB1 da Cambeia, 
Gafanha da Nazaré

Reperfilamento da Rua do Santuário 
de Schoenstatt (execução de muro)
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Iluminações de Natal 2017
dão brilho e cor 
ao Município de Ílhavo

Assinatura 
Contratos-Programa 
de Desenvolvimento 
Desportivo 
Época 2017/2018

As iluminações de Natal já 
enchem de luz, brilho, cor e 
fantasia as principais artérias 
do município e estarão acesas 
até ao próximo dia 7 de janeiro 
de 2018.

Decorreu, no dia 12 de se-
tembro, no Salão Nobre dos 
Paços do Município, a Cerimó-
nia de assinatura dos Contra-
tos-Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo 2017/2018 
com o G.D. Gafanha, Ílhavo 
Andebol Clube, Illiabum Clu-
be, NEGE, S.C. Vista Alegre, 
A.C.D. “Os Ílhavos”, CAPGE e 
G.D. Beira Ria, representando 
um apoio financeiro total de 
295.500,00 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 dá continuida-
de ao trabalho desenvolvido 
em parceria com os Clubes, 
incentivando a prática des-
portiva, potenciando o cresci-
mento e a formação dos cida-
dãos, especialmente dos mais 
novos.

Estes contratos juntaram-se 
aos Acordos de Cooperação e 
aos Contratos de Desenvol-
vimento Desportivo 2017 
anteriormente celebrados, 
em junho, com 47 Associa-
ções, num investimento de 
194.815,00 euros.

Contratos 
Interadministrativos 2017 
Relatórios de Execução 
(maio a setembro)

A Câmara Municipal apro-
vou, em setembro, os Relató-
rios de Execução dos Contra-
tos Interadministrativos de 
Delegação de Competências 
para o corrente ano corres-
pondentes ao período de maio 
a setembro.

Recorde-se que os Contratos 
Interadministrativos 2017, 
celebrados no dia 31 de maio 
entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e as quatro Juntas de 
Freguesia, representam um 
investimento da Câmara Mu-
nicipal de 300.000,00 euros 
(mais 50.000,00 euros relati-
vamente a 2016), distribuídos 
da seguinte forma: 

Os Contratos Interadmi-
nistrativos têm por objeto 
nomeadamente a limpeza e 
conservação regular de ruas, 
caminhos públicos, a desobs-
trução e limpeza regular de 
valas, a aplicação e a manu-
tenção das placas toponími-
cas, a conservação e manu-
tenção da sinalização vertical 
não iluminada que sejam pro-
priedade do Município e se 
localizem dentro dos limites 
geográficos de cada Freguesia, 
bem como a promoção e exe-
cução de projetos de interven-
ção comunitária nas áreas de 
ação social, cultura e despor-
to, entre outras.

S. Salvador
Gafanha da Nazaré

Gafanha da Encarnação
Gafanha do Carmo

   Total

120.100,00 €
104.500,00 €

47.900,00 €
27.500,00 €

300.000,00 €

57.º Aniversário
Criação da Freguesia 
da Gafanha do Carmo

A Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Junta de Freguesia 
da Gafanha do Carmo assina-
laram, no dia 17 de setembro, 
o 57.º Aniversário da Criação 
da Freguesia da Gafanha do 
Carmo, numa sessão infor-
mal que integrou uma Missa 
comemorativa e o tradicional 
bolo de Parabéns.

 Este encontro contou com a 
presença de autarcas, dirigen-
tes associativos e população 
em geral, tendo sido homena-
geados todos os habitantes e 
naturais da Gafanha do Car-
mo que ao longo destes anos 
contribuíram para o desen-
volvimento da freguesia.

Associação Cultural Desportiva “Os Ílhavos”
CAPGE

Grupo Desportivo Beira Ria
Grupo Desportivo da Gafanha

Ílhavo Andebol Clube
Illiabum Clube

NEGE - Novo Estrela da Gafanha Encarnação
Sporting Clube Vista Alegre

    Total

22 000,00 €
15 000,00 €

4 500,00 €
99 500,00 €
26 000,00 €
90 000,00 €

8 500,00 €
30 000,00 €

295.500,00 €

Este investimento da Câma-
ra Municipal, no valor de cerca 
35.500,00 euros, constitui uma 
ferramenta importante para o 
embelezamento do espaço pú-
blico e para a dinamização do 
comércio local, pretendendo 
ser uma atração lúdica para os 
munícipes e todos os que visi-
tam o Município de Ílhavo ou 
aqui trabalham. 
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Largo da Bruxa, 
Gafanha da Encarnação
transformado numa zona mais nobre 
para fruição das famílias

Tendo como pano de fundo a paisa-
gem única da Costa Nova e a Ria de 
Aveiro, teve lugar no dia 15 de agosto, 
num final de tarde esplêndido e com a 
atuação musical de Yuri Matias e De-
nise Machado, a inauguração da obra 
de requalificação do Largo da Bruxa, 
na Gafanha da Encarnação.

Representando um investimento de 
cerca de 300.000,00 euros, esta obra 
transformou o Largo da Bruxa numa 
zona ainda mais nobre, privilegiando 
o uso pedonal e ciclável através da 
retirada da circulação e do estaciona-
mento automóvel. 

De acordo com o Presidente da Câ-
mara, Fernando Caçoilo: “Esta obra 
foi conseguida. O Largo da Bruxa foi 
transformado num espaço mais bo-
nito e acolhedor, especialmente dedi-
cado às famílias e ao lazer, restando 
agora a todos usufruir e a zelar”.

Teve lugar, no passado mês 
de setembro, a escritura públi-
ca do prédio onde esteve ins-
talado, até ao dia 31 de março 
de 2016, o antigo quartel dos 
Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo.

Esta escritura, que contou 
com a presença do Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Caçoilo, dos 
Presidente e Vice-Presidente 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo, Hélder Bartolomeu e 
Pedro Rosa Novo, realizou-se 
no âmbito do Protocolo de Co-
operação Técnica e Financei-
ra, celebrado em 2013, entre a 
Câmara Municipal de Ílhavo 
e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo, através do qual foi 
atribuído um apoio adicional 

Zona urbana do 
Antigo Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo 
Revitalização está para breve 

no valor de 289.000,00 euros 
para a construção do novo 
quartel dos BVI. 

De referir ainda que este adi-
tamento ao protocolo resultou 
da negociação final do balan-
ço do custo da construção e o 
valor apoiado pelo POVT, ten-
do por base a estreita coopera-
ção entre a Câmara Municipal 
e as associações do município. 
Neste enquadramento, o con-
tributo total do Município à 
AHBVI, incluindo a aquisição 
dos terrenos, ultrapassou os 
800.000,00 euros.

A AHBVI transmitiu para a 
propriedade da Câmara Mu-
nicipal o prédio junto à Igreja 
Matriz pelo preço simbólico 
de 1,00 euro, estando agora 
reunidas as condições para se 
proceder à revitalização desta 
zona urbana central.
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A Câmara Municipal de 
Ílhavo recebeu, no passado 
dia 20 de novembro, em Lis-
boa, a distinção de “Marca 
Entidade Empregadora Inclu-
siva”, promovida pelo Insti-
tuto de Emprego e Formação 
Profissional, IP. 

Com uma periodicidade bie-
nal, a “Marca Entidade Empre-
gadora Inclusiva” foi atribuída 
pela primeira vez a onze ins-
tituições, duas delas Câmaras 
Municipais, tendo-se can-
didatado 99 entidades. Esta 
marca é o reconhecimento e 
a distinção pública de práticas 
de gestão abertas e inclusivas, 
desenvolvidas por entidades 
empregadoras do setor priva-
do, público ou da economia so-
cial, relativamente às pessoas 
portadoras de deficiência e/ou 
incapacidade.

No âmbito da política ativa 
no que respeita a uma cida-
dania mais inclusiva foram   
considerados os seguintes 
critérios: Recrutamento, De-
senvolvimento e Progressão 
Profissional; Manutenção e 
Retoma do Emprego; as Aces-
sibilidades; Serviço e Relações 
com a Comunidade.

Esta honrosa distinção é 
o reflexo do empenho e do 
compromisso assumido pela 
Câmara Municipal de Ílhavo 
com os seus cidadãos e insti-
tuições parceiras em matéria 
de responsabilidade e inclu-
são social e um estímulo para 
continuar a propiciar a todos 
bem-estar e qualidade de 
vida.

Câmara Municipal de Ílhavo é 
“Marca Entidade Empregadora 
Inclusiva – Edição de 2017”

Espaço do Cidadão 
na Gafanha da Nazaré
Mais proximidade com os Cidadãos

Aprovado, por unanimida-
de, pela Assembleia Munici-
pal de Ílhavo, o novo Edifício 
Regulamentar do Município, 
aguarda ainda a sua publica-
ção no Diário da República 
sendo expectável que entre 
em vigor (e entrará 15 dias 
após a sua publicação) nos 
primeiros dias de janeiro de 
2018.

Este é o corolário da primei-
ra etapa de um longo e com-
plexo processo que consistiu 
na concentração dos 60 regu-
lamentos existentes em ape-
nas 32. Numa segunda fase 
deste percurso proceder-se-á 
ao tratamento dos diplomas 
relativos aos apoios munici-
pais e à organização inter-

Novo Edifício 
Regulamentar do 
Município de Ílhavo
entra em vigor 
em janeiro 

na dos serviços municipais, 
concluindo dessa forma um 
intenso e profundo trabalho 
técnico de harmonização dos 
nossos regulamentos com as 
mais recentes reformas le-
gislativas que se operaram 
recentemente num vasto con-
junto de regimes jurídicos que 
condicionam a atividade da 
Administração Local e o qua-
dro regulamentar municipal. 

Independentemente da data 
da sua publicação no Diário 
da Republica, os novos Regu-
lamentos poderão ser consul-
tados no Boletim Municipal 
online - Edição especial em 
www.cm-ilhavo.pt a partir 
do próximo dia 2 de janeiro de 
2018.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo ativou, no dia 26 de ju-
nho, o Espaço do Cidadão na 
Gafanha da Nazaré, reforçan-
do desta forma a Rede Muni-
cipal de Atendimento Digital 
Assistido no Município de 
Ílhavo, que passou a contar 
com dois espaços: o EdC de 
Ílhavo e o EdC da Gafanha da 
Nazaré.

A funcionar na sede da Jun-
ta de Freguesia, a população 
da Gafanha da Nazaré tem ao 
seu dispor um espaço de aten-
dimento mediado que congre-

ga vários serviços de diversas 
entidades, onde o munícipe é 
atendido por pessoas forma-
das e credenciadas, designa-
das de Mediadores de Aten-
dimento Digital, cuja função é 
servir melhor o cidadão, pro-
porcionando-lhe um modelo 
de atendimento mais conve-
niente, rápido e cómodo.

São mais de setenta serviços 
que o munícipe encontra num 
só espaço, podendo, por exem-
plo, solicitar a revalidação da 
Carta de Condução, 2.ª via e 
substituição, entregar despe-

sas da ADSE, efetuar a alte-
ração de morada no Cartão de 
Cidadão, solicitar o Cartão Eu-
ropeu de Seguro de Doença, 
fazer o pedido de chave móvel 
digital, entre outros. São, as-
sim, disponibilizados serviços 
da ADSE, do SEF - Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, da 
CGA - Caixa Geral de Aposen-
tações, do IMT e da AMA.

O Espaço do Cidadão 
funciona às segundas-feiras, 
das 09h00 às 16h00, 
com interrupção para almoço.
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Cais Criativo Costa Nova 
galardoado com Menção Honrosa 
“Qualidade Estrutural da Obra”

Museu Vista Alegre 
distinguido com a Menção Honrosa 
“Melhor Museu Português” 2017

O Cais Criativo da Costa 
Nova recebeu a Menção Hon-
rosa na categoria “Qualidade 
Estrutural da Obra” atribuída 
no âmbito do Prémio Nacio-
nal de Arquitetura em Madei-
ra 2017.

Este prémio foi criado por 
iniciativa conjunta de várias 
entidades, no contexto das 
comemorações do Ano Inter-
nacional das Florestas que de-
correram no ano 2011. O júri, 
composto por personalidades 

designadas pela Ordem dos 
Arquitetos, pelo Departamen-
to de Arquitetura da Faculda-
de de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra, 
pela Ordem dos Arquitetos 
– Secção Regional do Norte e 
Secção Regional do Sul, pelo 
LNEC – Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil e pela 
Balbino&Faustino, atribuiu a 
Menção Honrosa - Qualidade 
Estrutural da Obra.

O Museu Vista Alegre foi 
distinguido com a Menção 
Honrosa “Melhor Museu 
Português” e com os Prémios 
“Trabalho de Museografia” 
e “Merchandising Cultural”, 
na edição 2017 dos Prémios 
APOM - Associação Portu-
guesa de Museologia.

Os prémios são atribuídos 
pela APOM, associação fun-
dada em 1965, para incentivar 
o espírito de preservação e 
divulgação do património dos 
museus. Os prémios contem-
plam diversas distinções atri-
buídas pela APOM, num total 
de 25 categorias a concurso. 

O Museu Vista Alegre é um 
equipamento cultural cuja re-
qualificação e ampliação  re-
sultou de um parceria entre a 
Vista Alegre e a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, apoiada por 
programas operacionais sob a 
responsabilidade da Comissão 
de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Centro. 

Inaugurado em maio de 2016 
pelo Presidente da República, 
o museu é guardião de um 
acervo que retrata quase dois 
séculos de vida da empresa. O 
trabalho realizado permitiu 
constituir um acervo de mais 
de 30 mil exemplares, tornan-
do-o um dos maiores do mun-
do no seu género.

A intervenção no Museu 
Vista Alegre foi devidamen-
te enquadrada e resultou de 
uma parceria estabelecida en-
tre o Museu Nacional de Arte 
Antiga e o Grupo Visabeira. 
Com a sua requalificação e 
ampliação, o museu está do-
tado da maior área dedicada a 
uma visão alargada da histó-
ria da cerâmica europeia e da 
sua evolução nos últimos du-
zentos anos. Foi no passado e 
será no futuro um espaço pro-
curado e desfrutado por deze-
nas de milhares de visitantes 
nacionais e estrangeiros.

zer e tempo livre; cooperação, 
relações institucionais e par-
ticipação social; entre outras 
iniciativas. Para além destas 
boas práticas, são ainda anali-
sadas as políticas dirigidas aos 
funcionários autárquicos em 
matéria de conciliação entre 
trabalho e família.

Este importante galardão, 
que muito nos congratula e 
honra, vem no seguimento 
de diversas políticas ativas 
que a Câmara Municipal tem 
vindo a implementar nestes 
últimos anos, com especial 
destaque para o Plano Muni-
cipal de Apoio À Família, que 
integrou algumas da medidas, 
como a criação do Cartão Fa-
mília, dirigido a famílias com 
três ou mais dependentes; a 
redução do Imposto Munici-
pal sobre Imóveis (IMI) para 
famílias com descendentes; a 
Tarifa Familiar da Água, que 
tem em consideração o núme-
ro de pessoas por agregado fa-
miliar e a criação do Gabinete 
de Apoio à Família.

Galardão de 
Autarquia Familiarmente 
Responsável
CMI volta 
a ser distinguida 
pelo seu trabalho 
em matéria 
de responsabilidade 
familiar

A Bandeira Verde tem como principal objetivo 
dar visibilidade às autarquias com boas práticas 
e incentivar as restantes a melhorarem 
as suas políticas de apoio à família.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo foi distinguida, pelo 
segundo ano consecutivo, 
como “Autarquia Familiar-
mente Responsável”, pelo 
Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis, 
tendo a cerimónia de entrega 
das Bandeiras Verdes ocorri-
do no dia 29 de novembro, no 
auditório da Fundação CEFA, 
em Coimbra.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo foi uma das 61 autar-
quias a ser distinguida pelas 
melhores práticas amigas das 
famílias, tendo em conta o 
papel vital que estas desem-
penham na sociedade. Para 
esta distinção foram anali-
sadas as políticas da família 
dos municípios em diferentes 
áreas de atuação, tais como: 
apoio à maternidade e pater-
nidade; apoio às famílias com 
necessidades especiais; ser-
viços básicos; educação e for-
mação; habitação, urbanismo 
e acessibilidades; transportes; 
saúde; cultura, desporto, la-
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Teve lugar, durante a tar-
de do dia 31 de outubro, na 
EMER – Escola Municipal de 
Educação Rodoviária, a ativi-
dade “Halloween na EMER”, 
tendo como convidadas as 
crianças do 2.º ano da EB1 da 
Cale da Vila. 

Os participantes aprende-
ram um pouco mais sobre os 
sinais de trânsito, explorando 
o significado das cores atribu-
ídas a cada tipologia e aplican-
do os seus conhecimentos na 
pista exterior.

No âmbito do Dia Mundial 
dos Correios, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, em parceria 
com os CTT, promoveu a ati-
vidade “Na EMER para Ti”, na 
EMER – Escola Municipal de 
Educação Rodoviária.

Esta iniciativa decorreu 
durante a manhã do dia 9 de 
outubro e contou com a parti-
cipação de uma turma do 2.º 
ano da Escola Básica da Gafa-
nha da Encarnação Centro.

O ano letivo 2017/2018 ar-
rancou sem constrangimen-
tos sendo, mais uma vez, a 
Câmara Municipal a entidade 
promotora das Atividades de 
Enriquecimento Curricular 
no Município. Em linha com 
o ano letivo 2016/2017, pro-
cedeu-se à manutenção das 
ofertas de Atividades Lúdicas 
e Expressivas e Atividades 
Rítmicas e Expressivas para 
os 1.º e 2.º anos, o ensino da 

Halloween na EMER…
um susto pedagógico 
e divertido

“Da EMER para Ti!”
Dia Mundial dos Correios 
celebrado de 
forma muito especial

Arranque do ano letivo 
2017/2018

Integrada no Plano Anual 
de Atividades da EMER, esta 
atividade surge no âmbito da 
comemoração do Halloween 
e propõe que, recorrendo à 
criatividade, se desenvolva a 
temática da Segurança Rodo-
viária, criando um momento 
“fantasmagoricamente” peda-
gógico.

Integrada no Plano Anu-
al de Atividades, “Na EMER 
para Ti” é uma atividade que 
procura promover a partilha 
dos principais conceitos ad-
quiridos nas visitas à EMER, 
valorizando a importância da 
escrita e revitalizando a ma-
gia do correio postal. Assim, 
cada aluno escreveu um pos-
tal a alguém especial e os CTT 
e a Câmara Municipal garan-
tiram o seu envio.

Música para as crianças de 3.º 
e 4.º anos, e as Tecnologias de 
Informação e Comunicação e 
Atividade Física e Desporti-
va para os 4 anos de ensino. 
Reiteramos ainda a aposta 
no Ensino do Inglês, para as 
crianças de 1.º e 2.º anos, do 
Agrupamento de Escolas de 
Ílhavo. Para o efeito, a Câmara 
Municipal de Ílhavo procedeu 
à contratação de 53 técnicos 
das referidas áreas, mantendo 

ainda a estreita colaboração 
com as Associações de Pais do 
Município na lecionação, em 
algumas escolas, das Ativida-
des Lúdicas e Expressivas. 

Ainda no que se refere a 
apostas de qualidade, foi man-
tida a oferta de 45 minutos se-
manais de Expressão Musical, 
lecionadas pelos nossos téc-
nicos do ensino da música, a 
todas as salas de jardim de in-
fância público do Município.

PUB

Escola Municipal 

de Educação Rodoviária

(Junto à Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré 
e Complexo Desportivo da Gafanha)
T 234 363 980  educacao@cm-ilhavo.pt
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Decorrido o ano letivo 2016/2017, o 
Serviço Educativo Municipal de Ílha-
vo (SEMI) continuou a apresentar um 
crescimento favorável, tendo regista-
do 69.713 participações no conjunto 
dos equipamentos que o integram, 
verificando-se um aumento muito sig-
nificativo face ao ano letivo anterior 
(mais 22.619).

O SEMI assenta na congregação dos 
diversos espaços municipais: Museu 
Marítimo de Ílhavo (MMI), Navio-Mu-
seu Santo André, 23 Milhas (Casa da 
Cultura, Fábrica das Ideias, Laborató-
rio das Artes e Cais Criativo), Escola 
Municipal de Educação Rodoviária 
(EMER), Centro de Educação Ambien-
tal (CEA), Biblioteca Municipal de Ílha-
vo (BMI), Centro de Documentação de 
Ílhavo (CDI) e, a novidade deste ano, o 
Museu Vista Alegre, que acolheu uma 
franca procura: 21.165 participantes. 
Na análise dos valores globais, veri-
ficou-se um aumento no número de 
participantes nas atividades do MMI, 
23 Milhas, BMI e CDI. O MMI regis-
tou uma evolução muito positiva em 
termos numéricos, com um aumento 
de 2.890 participantes, o 23 Milhas 
registou 4.694 participações (mais 918 
participantes do que no ano letivo an-
terior), a BMI contou com 4.181 parti-
cipações (com um acréscimo de 1.876 
face ao ano anterior) e o CDI registou 
um aumento de 385 participações.

Serviço Educativo Municipal 
de Ílhavo 2016/2017 
regista quase 
70.000 participações

A Câmara Municipal adju-
dicou à GERTAL – Companhia 
Geral de Restaurantes e Ali-
mentação, empresa que con-
feciona e distribui as refei-
ções no Município de Ílhavo, 
o fornecimento do serviço de 
almoço à EB1 da Costa Nova, 
pelo valor de 4.649,40 euros e 
ao Centro Escolar de Vale de 
Ílhavo, pelo valor de 6.642,00 
euros.

Câmara Municipal de Ílhavo 
assegura fornecimento de refeições 
aos alunos da EB1 Costa Nova 
e do Centro Escolar de Vale de Ílhavo

Esta prestação de serviço é 
efetuada durante o presente 
ano letivo, entre as 12h00 e as 
14h30, e diz respeito ao acom-
panhamento das crianças na 
hora de almoço, limpeza do 
espaço de refeitório e vigi-
lância no período temporal 
compreendido até ao início do 
período letivo da tarde, fruto 
da inexistência de Associação 
de Pais nos referidos estabele-
cimentos de ensino.

Com esta decisão, 
fica assim assegurado 
o fornecimento das refeições 
em todas as Escolas 
do Município de Ílhavo.

Relativamente aos espaços que 
apresentaram um número de partici-
pações inferior ao ano letivo anterior 
(EMER e CEA), tais valores resultaram, 
em ambos os casos, da diminuição do 
número de participantes de público 
interno, face à alteração e adaptação 
da oferta educativa/projetos desen-
volvidos no ano letivo em análise.

A aposta no SEMI no ano letivo 
2017/2018 mantém-se, oferecendo a 
todas as turmas do ensino público do 
Município duas saídas anuais, aos nos-
sos serviços, respeitando a sazonalida-
de e a distribuição exposta no Quadro 
de Referência do SEMI para o ano leti-
vo 2017/2018. 

Ainda no que se refere à aposta no 
conhecimento do meio e à facilitação e 
promoção de experiências diferentes 
e significativas às crianças do ensino 
pré-escolar, a Câmara Municipal dis-
ponibiliza o seu autocarro de 27 luga-
res para 4 saídas anuais a cada sala de 
jardim de infância, da rede pública. 

Serviço 
Educativo Municipal 
de Ílhavo
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Férias de Verão 
no Município de Ílhavo
só podiam ser Divertidas

As Férias Divertidas de ve-
rão desenvolveram-se de 26 de 
junho a 1 de setembro e foram 
distribuídas em dez períodos, 
tendo cada um a duração de 
uma semana. Os jovens par-
ticipantes tiveram oportuni-
dade de ocupar os seus tempos 
livres ora com atividades de 
âmbito mais generalista, ora 
com atividades com especial 
incidência em modalidades 
náuticas, ou ainda participan-
do nos desafios de verão (dos 
13 aos 15 anos) e no programa 
Nadador Salvador Júnior, po-
dendo, neste caso, vivenciar a 
experiência de “Ser Nadador 
Salvador por um dia”. 

4.ª Corrida Popular 
da Costa Nova
10 km e mais de 
1.000 participantes em prova

A quarta edição da Corrida 
Popular da Costa Nova, orga-
nizada pela Câmara Munici-
pal de Ílhavo em colaboração 
com a Atletas.net, realizou-se 
no dia 15 de julho, contando 
com a participação de cerca 
de 1.000 atletas, oriundos de 
vários pontos do país e mes-
mo alguns do estrangeiro, e 
muitos aplausos.

Marcada para o final da 
tarde, a corrida começou com 
o tiro de partida dado pelo 
Presidente da Câmara, Fer-
nando Caçoilo, e terminou no 
Mercado da Costa Nova, num 
percurso já considerado de 
excelência, com característi-
cas muito próprias que fazem 
dele um traçado muito rápido 
e apetecível para quem quer 
fazer boas marcas aos 10 km 
em estrada: plano, de curvas 
suaves, paralelo à ria.

Num espírito verdadeira-
mente competitivo, os 658 
atletas foram novamente de-
safiados a se superarem per-
correndo 10 km certificados 
pela Federação Portuguesa de 
Atletismo. O primeiro classifi-
cado realizou a prova em 30 
minutos e 33 segundos, tendo 
batido o recorde da mesma. 

Paralelamente à compe-
tição principal, decorreram 
ainda mais duas provas: duas 
centenas de pessoas reali-
zaram uma caminhada de 
aproximadamente de 6,5 km 
e cerca de 80 competiram na 
prova destinada a pessoas 
com deficiência física e inte-
lectual. Destaque ainda para 
Paulo Henriques, mais conhe-
cido por Paulinho, que mais 
uma vez centrou as atenções 
e concluiu os 10 Km sob um 
forte aplauso.

A edição de 2017 da Corrida 
Popular da Costa Nova, que 
é já uma referência no calen-
dário desportivo da região, 
não se resume à competição 
desportiva em si, constituin-
do já um evento de divulga-
ção do Município de Ílhavo 
e, especialmente, da Praia da 
Costa Nova, cujo Turismo e 
Comércio Local se pretende 
fomentar.

Cerca de 260 elementos, 
com idades compreendidas 
entre os seis e os quinze anos, 
usufruíram de diversas ati-
vidades como natação, polo 
aquático, aulas de educação 
rodoviária e sensibilização 
ambiental, minigolfe, hóquei 
em campo, cinema, ténis, ca-
noagem, equitação, visitas 
culturais, parque aquático, 
futebol, jogos tradicionais, jo-
gos de praia, workshops, hora 
do conto, cinema e ainda ati-
vidades radicais como experi-
ência de mergulho, surf,  jogos 
de salvamento aquático, entre 
tantas outras ocupações.
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Com o objetivo principal de pro-
mover e incentivar a prática lúdico-
-desportiva, a Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a desafiar associações 
do município para participarem na 
“Corrida Mais Louca da Ria – Corrida 
de Embarcações Originais”. Esta ini-
ciativa teve lugar, no dia 12 de agosto, 
no Esteiro Oudinot, e voltou a integrar 
o programa do Festival do Bacalhau, 
conferindo-lhe mais divertimento.

Corrida 
Mais Louca 
da Ria
Corrida de Embarcações 
Originais
Associações voltaram a surpreender 
com a sua criatividade 

Foram onze as Associações que não 
se pouparam a esforços, apresentando 
treze embarcações à prova, repletas 
de originalidade: o Agrupamento de 
Escuteiros da Costa Nova (2), o Agru-
pamento de Escuteiros da Gafanha 
da Nazaré (2), o Agrupamento de Es-
cuteiros da Gafanha do Carmo (1), a 
Associação Cultural “As Pestinhas” 
(1), a Bússola Partilhada (1), o Clube de 
Natureza e Aventura de Ílhavo (1), o 
Grupo de Jovens “ A Tulha” (1) embar-
cação, o Grupo Desportivo Beira Ria 
(1), o Grupo Desportivo da Gafanha – 
Basquetebol – (1) embarcação, o Novo 
Estrela da Gafanha da Encarnação (1) 
e a TEAM – Truques e Engenhocas As-
sociação de Modelismo (1).

Realizou-se, no passado dia 
23 de julho, a edição 2017 da 
Travessia da Ria a Nado, unin-
do o Largo da Bruxa à Costa 
Nova, numa prova popular que 
tem vindo a destacar-se pela 
presença e entusiasmo, cada 
vês mais evidente, de todos os 
participantes, seus familiares, 
amigos e público em geral. 

A Travessia da Ria, que tem 
início no Largo da Bruxa e 
termina no relvado da Costa 
Nova, numa distância de cer-
ca de 750 metros, é uma ini-
ciativa promovida no âmbito 
do Fórum Náutico do Municí-
pio de Ílhavo, contando com o 
apoio e colaboração de alguns 
dos seus parceiros. 

X Travessia da 
Ria a Nado/V Aquatlo
recebeu 120 participantes 
e muitos aplausos

A Semana Náutica decor-
reu entre os dias 7 e 13 de 
agosto, com a participação de 
aproximadamente 400 pes-
soas, num programa repleto 
de atividades náuticas que 
enaltecem as oportunidades 
e os recursos naturais do mu-
nicípio para a prática destas 
iniciativas. 

Organizada em parceria 
com o Fórum Náutico do Mu-
nicípio de Ílhavo, esta inicia-
tiva voltou a proporcionar à 
população, amante do mar, a 
participação gratuita em ati-
vidades diversas como surf, 
mergulho, stand up paddle, 
experiências de boia puxada 
por um barco, vela, canoa-
gem, wakeboard, entre tantas 
outras.

Semana Náutica 
do Município de Ílhavo 
2017
dedicada aos amantes 
do mar e da ria

Nesta prova, os cerca de 120 
participantes testaram a sua 
capacidade física e partilha-
ram um momento de conví-
vio e realização pessoal muito 

aplaudida pelos seus apoian-
tes. Os mais audazes, cerca de 
metade dos participantes da 
Travessia, realizaram, ainda, 
uma corrida de 800 metros, 
completando, assim, a prova 
de Aquatlo.

Esta iniciativa, que registou a 
sua 10.ª edição, tem-se revelado 
uma prova de referência a ní-
vel regional e mesmo nacional 
dado o sucesso alcançado.

Destaque para a Corrida 
Mais Louca – Corrida de Em-
barcações Originais, reser-
vada à participação das As-
sociações do Município, que 
decorreu no dia 12 de agosto, 
no Jardim Oudinot, no âmbito 
do Festival do Bacalhau e en-
cerrou a Semana Náutica com 
chave de ouro.

IV Mini Maratona 
Museu Marítimo 
de Ílhavo
10 km ligam o MMI 
ao Navio-Museu Santo André

A quarta edição da Mini 
Maratona Museu Marítimo 
de Ílhavo – Corrida do Baca-
lhau realizou-se no dia 12 de 
agosto, voltando a marcar a 
programação naquele que já 
é um dos mais importantes 
eventos gastronómicos e cul-
turais do país: o Festival do 
Bacalhau.

Com o objetivo de promover 
o Museu Marítimo de Ílhavo e 
o Navio-Museu Santo André, 
esta corrida noturna, com 
uma distância de aproxima-
damente 10 Km e duração de 
cerca de 2 horas, teve início 
pelas 22h15, ligando ambos os 
espaços culturais. 

Participaram nesta corrida 
135 atletas (dos 137 inscritos), 
tendo o mais rápido cumprido 
o percurso em 35 minutos e 21 
segundos.

Receita apurada reverteu a 
favor do Centro Comunitário 
da Gafanha do Carmo

A par da vertente despor-
tiva, esta iniciativa cumpriu 
a sua missão social ao apoiar 
uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social do 
Município de ílhavo. A recei-
ta apurada de 1.537,00 euros, 
proveniente de 137 inscrições, 
reverteu este ano a favor da 
Associação de Solidariedade 
Social da Gafanha do Carmo/
Centro Comunitário da Gafa-
nha do Carmo.
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A Semana Europeia de Pre-
venção dos Resíduos 2017, que 
decorreu entre os dias 18 e 26 
de novembro, arrancou com 
a Campanha “Menos Emba-
lagens, Mais Poupanças”, nos 
Mercados Municipais de Ílha-
vo e da Gafanha da Nazaré. 

“Produzido com Lixo” foi 
uma campanha dinamizada 
em parceria com a SUMA, no 
dia 24 de novembro junto das 
Eco-Escolas dos 2.º e 3.º ciclos, 
e a Hora do Conto especial 
Eco-Instituições com a histó-
ria “O Rapaz que desligou o 
Sol”, de Paul Brown e ilustrado 

por Mark O’Hanlon, foram os 
momentos mais educacionais 
daquela semana temática que 
uma vez mais obedeceu à sua 
génese de ter associado um or-
çamento de zero euros.

Destaque para a Conferên-
cia de Imprensa, que teve lu-
gar no dia 22 de novembro, 
na Sala de Exposições da Casa 
da Cultura de Ílhavo, onde foi 
valorizado o trabalho meritó-
rio das Juntas de Freguesia, de 
IPSS, do movimento Associati-
vo do Concelho e de cidadãos 
pró-ativos nesta matéria, sem-
pre em estreita parceria com 

a Câmara Municipal e com os 
Eco-Parceiros, visando uma 
melhor gestão desta nossa 
Casa Comum: a Terra.

Neste âmbito, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo e a CERCIAV 
celebraram o Protocolo de 
Colaboração “Brigada Verde – 
Limpeza Florestal” , e que dá 
continuidade ao projeto Bri-
gada Verde desenvolvido em 
parceria com aquela Institui-
ção com vista a aliar as boas 
práticas ambientais – desta 
feita nos espaços florestais (re-
colha de resíduos ilegalmente 
abandonados) – com a verten-
te social, permitindo assim 
apoiar ainda mais pessoas 
“com deficiências ou incapaci-
dades”.  

Seguiu-se a entrega dos 
Diplomas de Mérito às Asso-
ciações, as “Eco-Associações”, 
que, na edição 2017 do Fes-
tival do Bacalhau, mais se 
distinguiram na gestão dos 
Resíduos, o Grupo Folclórico 
“O Arrais”, o Grupo Etnográ-
fico da Gafanha da Nazaré e 
o Grupo Desportivo da Gafa-
nha, bem como aos jovens que 
naquelas funções de promo-
ção da boa gestão dos resídu-
os em cada “tasquinha” mais 
se destacaram – Sofia Amaro 
(Grupo Etnográfico da Ga-
fanha da Nazaré); Francisco 
Lopes e Susana Pires (Grupo 
Folclórico “O Arrais”).

O projeto “Não dê uma tam-
pa a esta campanha... dê mui-
tas!”, desenvolvido em par-
ceria com Joana Pontes, viu 
materializado naquele mo-
mento público o seu resultado 
solidário com a entrega das 
ajudas técnicas (12.000 euros 
referentes a recolhas de 2016 
e 2017), às IPSS’s CASCI, Lar 
São José, Centro Social e Paro-
quial da Gafanha da Encarna-
ção, à Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo e à CERCIAV.

Destaque ainda para a En-
trega das duas Verbas de 
Responsabilidade Social, pro-
venientes das campanhas “A 
tua roupa... ainda tem pano 
para mangas” – parceria com 
a empresa wippytex para a re-
colha de peças de vestuário e 
calçado usadas colocadas nos 
roupões (contentor azul claro), 
e “Dê uma nova chama à sua 
vela!” “– parceria com a em-
presa RECIOL para a recolha 

de velas usadas de cemitério 
colocadas nos velões disponi-
bilizados nos cemitérios das 
várias freguesias, respetiva-
mente 1345,88 euros (entre-
gue à Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo) e 150,00 euros (en-
tregue à Junta de Freguesia da 
Gafanha da Encarnação).

O dia 22 terminou verda-
deiramente em grande, pois a 
Entrega das Bandeiras Verdes 
Eco-Escolas 2017 voltou a lotar 
o auditório da Casa da Cultura 
de Ílhavo, numa cerimónia 
que contou com a presença da 
Diretora técnico-pedagógica 
da Associação Bandeira Azul 
da Europa (ABAE) e Coorde-
nadora Nacional do Projeto 
Eco-Escolas, Margarida Go-
mes, que elogiou a aposta há 
muito feita na Educação Am-
biental no nosso Município, a 
qual já no final do ano letivo 
2016/2017 viu ser-lhe atri-
buída uma das suas maiores 
distinções com as 32 Bandei-

ras Verdes Eco-Escolas, o que 
faz do Município de Ílhavo o 
único no continente com uma 
cobertura municipal a 100% 
(e assim atingido um dos seus 
maiores objetivos). 

Este já muito aguardado 
momento municipal foi, este 
ano, abrilhantado em termos 
culturais pelo Grupo de Dan-
ça da EB 2,3 José Ferreira 
Pinto Basto (Ílhavo) que abriu 
a sessão com a voz de Salva-
dor Sobral e que a encerrou 
com a magia do Harry Potter, 
sendo que ainda houve lugar 
para a importante distinção 
dos Agrupamentos de Esco-
las do Município, todos eles já 
também Eco-Agrupamentos, 
e para a entrega dos prémios 
do projeto “miúdos otimistas, 
miúdos saudáveis”, que tem 
na promoção da recolha de 
escovas de dentes usadas para 
Reciclagem, e assim transfor-
mação em mobiliário urbano 
em plástico reciclado, o seu 
maior objetivo.

Semana Europeia 
de Prevenção dos Resíduos 2017 
A mudança começa na escola, em casa e no espaço público 
com os comportamentos de quem valoriza os pequenos passos 
em nome da proteção da nossa Casa Comum: a Terra.
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O início do ano letivo escolar 
2017/2018 voltou a revelar-se 
muito positivo e animador 
para o Município de Ílhavo 
que, no dia 27 de setembro, foi 
galardoado como Eco-Municí-
pio, com 100% de Eco-Escolas 
e com todos os Agrupamentos 
como Eco-Agrupamentos. No 
total, e pela primeira vez, o 
Município de Ílhavo recebeu 
32 Bandeiras Verdes, galardão 
máximo final atribuído pelo 
desenvolvimento do Projeto 
Nacional de Educação Am-
biental Eco-Escolas, tornando 
o Município de Ílhavo o único 
no continente com uma co-
bertura municipal a 100%.

Eco-Escolas do Município de Ílhavo:

» Centro de Acção Social de Ílhavo - CASCI
» Centro Escolar da Coutada (ex JI)
» Centro Escolar da Légua
» Centro Escolar da Nossa Sr.ª do Pranto (ex EB1)
» Centro Escolar de Santa Maria Manuela
» Centro Escolar de Vale de Ílhavo
» Centro Paroquial de Ílhavo
» Centro Social Paroquial da Gafanha da Encarnação
» EB1 da Cambeia
» EB1 Gafanha da Encarnação Centro
» Escola Básica da Gafanha da Encarnação
» Escola Básica da Gafanha da Nazaré
» Escola Básica da Marinha Velha
» Escola Básica de Ílhavo
» Escola EB 1 Costa Nova do Prado
» Escola EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto
» Escola EB1 da Cale da Vila
» Escola EB1 da Chave
» Escola EB1 da Gafanha do Carmo
» Escola EB1 Farol da Barra
» Escola EB1/JI da Gafanha da Encarnação Norte
» Escola EB1/JI da Gafanha da Encarnação Sul
» Escola EB1/JI da Gafanha de Aquém
» Escola EB1/JI de Chousa Velha 
   (antigo Centro Escolar da Chousa Velha)
» Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes (Ílhavo)
» Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
» Jardim-de-infância da Chave
» Jardim-de-infância da Gafanha da Encarnação Centro
» Jardim-de-infância da Gafanha do Carmo
» Jardim-de-infância da Marinha Velha
» Obra da Providência
» Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo (Centro Infantil)

Teve lugar em Vilamoura, 
nos dias 23 e 24 de novembro, 
o VI Seminário Nacional da 
Bandeira Azul que, de cer-
ta forma, encerrou a época 
balnear e simultaneamente 
assinalou o início da comemo-
ração dos 30 anos de Bandeira 
Azul nas Praias do município, 
Barra e Costa Nova, com a 
entrega das respetivas distin-
ções neste evento.

Destaque ainda para a dis-
tinção da Freguesia da Gafa-
nha da Nazaré, a única fre-
guesia entre municípios a ser 
distinguida, com o 3.° Prémio 
Nacional do Concurso de Boas 
Práticas 2017, promovido pelo 
Programa Bandeira Azul. 
Este prémio foi o corolário do 

O “Dia Bandeiras Verdes 
– Galardão Eco-Escolas”, que 
teve lugar em Mafra, reuniu 
mais de 4.000 alunos de 700 
escolas do país e visou reco-
nhecer o trabalho realizado 
nas 1.364 escolas aderentes, 
em 223 municípios do país, a 
quem foram atribuídas as Ban-
deiras Verdes Eco-Escolas, sím-
bolo do desenvolvimento de 
um trabalho de qualidade no 

desenvolvimento, pelo segun-
do ano consecutivo, do projeto 
“Não lixes… a Praia da Barra!” 
e pela forma completa como o 
mesmo se apresentou à comu-
nidade: ações de caça à beata; 
distribuição de cinzeiros de 
bolso ecológicos; exposição de 
lixo marinho e colocação de 
painéis de sensibilização nas 
entradas da Praia da Barra. 
Este projeto foi aliás um dos 
muitos desafios com os quais 
os banhistas das praias do 
município são confrontados a 
cada época balnear.

Realce ainda para o facto 
importante de, uma vez mais, 
a época balnear nas Praias do 
Concelho de Ílhavo ter resulta-
do num balanço extremamen-

âmbito da educação ambiental, 
destacando-se no caso presen-
te o Município de Ílhavo.

A Câmara Municipal de 
Ílhavo congratula-se com 
mais esta distinção, reconhe-
cendo e agradecendo o tra-
balho e o empenho de todos 
aqueles que contribuíram e 
contribuem para tornar mais 
sustentável o dia a dia da Es-
cola e da Comunidade.

» 32 Bandeiras Verdes
» 27 Eco-Estabelecimentos de Ensino (100%)
» 5 Eco-IPSS’s (100%)
» 3 Eco-Agrupamentos (100%)
» 1.º Eco-Município de Portugal Continental

te positivo no que às tarefas de 
Vigilância e Segurança Balne-
ar desempenhadas pela Asso-
ciação de Nadadores Salvado-

res ResgatÍlhavo diz respeito, 
o que reforça a excelência e o 
profissionalismo daquela As-
sociação do Município.

“Dia Bandeiras Verdes 
- Galardão Eco-Escolas”
Ílhavo, o único 
Eco-Município 
a 100% de 
Portugal Continental

Seminário Nacional da Bandeira Azul 
“encerra” época balnear 
e marca o início de 30 Anos de Bandeira Azul 
nas Praias do Município
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1.° Hackathon 
em Portugal
uma maratona tecnológica de 72 horas

Incubadora de Empresas 
no TECHDAYS

A Incubadora de Empresas 
do Município de Ílhavo parti-
cipou, nos dias 12, 13 e 14 ou-
tubro, na Feira de Tecnologia 
e Inovação – TECHDAYS, que 
teve lugar no Parque de Expo-
sições de Aveiro.

O TECHDAYS afirma-se 
como o “Maior Fórum Nacio-
nal de Tecnologia”, sendo um 
evento que reúne empresas, 
universidades, institutos de 
I&D, empreendedores, cria-
tivos e o público em geral no 
mesmo lugar por forma a 
criar sinergias, contactos e 
experiências para o futuro 
e a apresentar projetos ino-
vadores. É ainda um espaço 
onde temas com relevância 
no âmbito das tecnologias de 
informação, comunicação e 
eletrónica (TICE) são debati-

dos por grandes especialistas 
nacionais e internacionais.

Integrada no Stand da Rede 
de Incubadoras de Empresas 
da Região de Aveiro - IERA, 
a “Incubadora do Mar” apro-
veitou a sua presença para 
dar a conhecer os produtos, 
os serviços prestados, as suas 
empresas e ideias de negócio, 
entre elas a AlgaPlus, a Horta 
da Ria, a Composite Solutions, 
a VR2P, a SmartCoats e a Wa-
terlily Boats.

Concurso 
MAR2020/DLBC Costeira
A relevância 
da economia do mar

Plataforma Aberta para 
o Desenvolvimento e Experimentação 
de Soluções para a Mobilidade 
(Projeto PASMO)

No âmbito de uma parceria 
entre a Câmara Municipal, 
o Grupo de Ação Local Pesca 
(Grupo de Ação Costeira da 
Região de Aveiro) e a Plata-
forma Tecnológica do Mar da 
Universidade de Aveiro, foi 
dinamizada, no dia 10 de de-
zembro, uma sessão de apre-
sentação e de esclarecimen-
tos relativa ao 1.º Aviso do 
Concurso MAR2020 / DLBC 
Costeira.

Esta sessão, que lotou o Salão 
Nobre da Junta de Freguesia 
da Gafanha da Encarnação, 
destinou-se a empreendedo-
res, empresários, entidades 
privadas e públicas e outros 
interessados em desenvolver 

O Cais Criativo da Costa 
Nova recebeu, em julho, a 
sessão de apresentação de 
uma plataforma tecnológi-
ca para o desenvolvimento e 
experimentação de soluções 
de mobilidade inteligente no 
Município de Ílhavo, promo-
vida pelo Instituto de Teleco-
municações.

Trata-se do projeto PASMO 
– Plataforma Aberta para o 
Desenvolvimento e Experi-
mentação de Soluções para a 
Mobilidade, cujos propósitos 
passam por fomentar a inves-
tigação e o desenvolvimento 
de produtos e serviços inteli-
gentes para empresas tecno-
lógica que atuam na área da 
mobilidade inteligente.

Entre os destinatários con-
tam-se as empresas que de-
senvolvem serviços e equi-
pamentos para sistemas 
inteligentes de transportes aos 
operadores de transportes e 
telecomunicações e a monito-

projetos de investimento na 
área da economia do mar na 
Região de Aveiro, tendo em 
conta as prioridades estabe-
lecidas no aviso de concurso 
disponível em www.regiao-
deaveiro.pt/gac-ra.

Para além da apresentação 
dos Avisos a Concurso e das 
respetivas linhas de investi-
mento, foram apresentadas 
as competências de I&D da 
Universidade de Aveiro na 
área da Economia do Mar e, 
em especial, na área da Aqua-
cultura. Os presentes esclare-
ceram todas as suas dúvidas, 
uma vez que foi reservado 
um período alargado para 
esse efeito.

rização ambiental. Pretende-
-se que esta plataforma fique 
disponível ao longo de vários 
quilómetros do corredor da 
A25, bem como nas praias da 
Barra e da Costa Nova. Cofi-
nanciado pelo programa Cen-
tro 2020, com um orçamento 
de 370.000,00 euros e um pra-
zo de execução de dois anos, 
o projeto PASMO funcionará 

como uma plataforma aberta 
à experimentação de um siste-
ma de transporte inteligente e 
um ecossistema de inovação 
aberta (Living Lab), onde os 
destinatários referidos pode-
rão criar, desenvolver e vali-
dar equipamentos e serviços, 
protocolos, processos, aplica-
ções e standards na área da 
mobilidade inteligente.

A Associação Hardware 
City, em parceria com a Câ-
mara Municipal de Ílhavo, 
realizou, entre os dias 1 e 3 de 
setembro, o primeiro Hacka-
thon em Portugal vocaciona-
do para a área do desenvolvi-
mento de produto.

Eles aceitaram o desafio de 
resolver problemas reais de 
várias empresas, com desta-
que para a Bosch, Motofil, OLI 
e a Bitalino. Participaram tam-
bém outras entidades como 
a Universidade de Aveiro, o 
Instituto de Telecomunicações 
e a UNAVE - Associação para 
a Formação Profissional e In-
vestigação da UA, com quem a 
Câmara Municipal tem vindo 
a trabalhar em vários projetos 
relacionados com os eixos-es-
tratégicos âncora “Valorização 
do Capital Humano”, “Econo-
mia +Competitiva”, e “Ílhavo 
Inteligente” previstos no Plano 
Estratégico do Município de 
Ílhavo aprovado recentemente. 

O grande objetivo desta ma-
ratona foi promover o contac-
to direto entre empresas e os 
talentos - do design à tecno-
logia - para encontrar novas 
ideias, produtos e soluções 
para as necessidades da socie-
dade e do mercado, num am-
biente de trabalho informal, 
descontraído e de verão que 
só o Cais Criativo da Costa 
Nova poderia proporcionar.

Tratou-se de uma maratona 
tecnológica e de inovação de 
72 horas que contou com 50 
participantes de vários pontos 
do país, apaixonados pela tec-
nologia, design e marketing, 
developers de hardware e sof-
tware, hackers e makers.



Grandes 
Opções 
do Plano
2018

Quando em 2013, no Programa do PSD às Eleições Autárquicas, 
assumimos no “Nosso Compromisso” que o projeto abarcaria os 
dois próximos mandatos de 2013/17 e 2017/21, tínhamos a certeza 
e a convicção que este seria o melhor caminho, mais realista e 
equilibrado para servir o nosso Município, justificado pelo facto 
de estes mesmos mandatos coincidirem com a execução física e 
financeira dos Fundos Comunitários do “Portugal 2020”.

A experiência e o conhecimento da realidade municipal, 
evidenciam que só desta forma, com visão estratégica e de futuro, 
se poderia rentabilizar e potenciar mais e melhores meios para o 
financiamento das nossas obras e ações.

A gestão rigorosa, séria e sustentável, com estabilização 
financeira e redução de dívida, aplicada nos últimos anos, teve 
como corolário a saída antecipada do “Plano de Ajustamento 
Financeiro” que estávamos sujeitos desde 2012. Neste contexto 
fomos ainda capazes de, ao longo do mandato, no cumprimento 
das Grandes Opções do Plano, atingir um nível de investimento 
superior a 50M€, com valor de execução financeira superior 
a 90%. Nos diferentes domínios somos um Município onde 
a qualidade de vida está acima da média, reconhecido como 
exemplo de boas-práticas por diferentes Entidades.

Assim, em 2017 e fruto das opções tomadas, o Município de 
Ílhavo está mais capacitado para ser uma “Grande Cidade”, está 
melhor preparado para a captação de novos Fundos Comunitários, 
referenciando que no âmbito do “Portugal 2020”, contamos já 
com quase 10 M€ de investimento em projetos candidatados e 
aprovados, e estamos melhor preparados para a Descentralização.

Partimos para uma nova etapa desta caminhada, 
transportando connosco um capital de obra feita, com um 
profundo conhecimento e experiência da realidade do Município, 
capazes de garantir o cumprimento da “Missão da Autarquia”, 

num mundo concorrencial e globalizado, em que as Pessoas 
e todos os Ilhavenses continuarão a ser o centro das políticas 
e ações, mantendo o contínuo diálogo franco e aberto, com as 
Associações, com as Empresas, com as Entidades e a Sociedade 
Civil, estabelecendo compromissos e parcerias geradoras de mais-
valias e de oportunidades para todos.

Conhecendo particularmente bem os constrangimentos 
financeiros, económicos e sociais de Portugal, da Europa e do 
Mundo, face à dimensão e relevância dos desejos que o Município 
tem pela frente, torna-se fundamental, sermos também 
capazes de congregar vontades, para uma atuação inovadora e 
concertada. Por isso, o nosso conhecimento constitui um pilar 
fundamental para delinear uma Visão, suportada no “Plano 
Estratégico do Município de Ílhavo”, o documento que estabelece 
as diretrizes de intervenção do nosso Município. Nesse sentido, 
entendemos que a nossa visão estratégica dará resposta ao que 
Ílhavo quer ser daqui a 10 ou 20 anos, definindo dez eixos âncora, 
bem identificados, que serão o Farol da gestão Autárquica para 
2017-2021.

A construção dos Municípios e das “Cidades do Futuro” implica 
harmonizar a sua história com a modernidade e a reabilitação 
dos seus centros urbanos, desta forma a Região de Aveiro, em que 
estamos inseridos afirmar-se-á de forma inovadora e integradora, 
como uma Região mais forte e é sinónimo de Municípios mais 
coesos, prósperos e complementares. Nós faremos a nossa parte. 

Por tudo isto, 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, conquistaram 
a admiração do Mundo.

Os atuais órgãos da Autarquia saberão seguramente 
interpretar essa vontade, ajudando a ultrapassar obstáculos, 
adaptando-se a uma gestão cada vez mais moderna e eficaz e que 
seja intérprete da ambição de todos sem exceção.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Fernando Fidalgo Caçoilo 

Grandes Opções do Plano
Introdução

No cumprimento dos termos legais, apresentamos à Câmara e 
Assembleia Municipal o Plano e Orçamento para 2018, o primeiro 
ano do mandato Autárquico de 2017/2021, liderado pela Equipa do 
PSD à frente dos destinos do nosso Município, depois da expressiva 
e inequívoca vitória alcançada nas Eleições Autárquicas de 1 de 
outubro de 2017, em que os cidadãos Ilhavenses demonstraram 
uma vez mais a sua confiança no nosso projeto, que tem permitido 
um desenvolvimento integral e integrado do Município, 
mantendo também como linhas orientadoras o rigor e a exigência 
na gestão, conciliando o equilíbrio entre a redução da dívida e o 
investimento contínuo e sustentável.

Os Municípios continuam a suprir muitas das insuficiências 
e deficiências da Administração Central, ultrapassando muitas 
vezes as suas próprias competências, nomeadamente ao nível 
das políticas sociais, na educação, na proteção e apoio aos 
mais desfavorecidos, aos idosos, aos deficientes e na habitação 
social, já que para todas estas áreas são alocados pela própria 
Administração Central, recursos financeiros cada vez mais 
escassos.

Paralelamente, os Municípios de uma forma geral, têm feito 
um esforço de consolidação das suas contas, tendo reduzido 
significativamente o seu endividamento (ao contrário do Governo 
da Nação), contribuindo assim para a estabilização e dignificação 
do Poder Local.

Neste contexto, esperamos e desejamos que no próximo ano 
de 2018 a promessa do Governo da grande Descentralização do 
País, se concretize (após vários avanços e recuos), assim como 
da nova lei das Finanças Locais. Ílhavo bater-se-á por uma 
delegação de competências que seja séria e que garanta maior 
autonomia. Volvidos que estão mais de 40 anos de Poder Local 
Democrático, todos nós acreditamos na importância e no papel 
que a Descentralização pode ter para o País e para os cidadãos, 
desde que seja devidamente estruturada e financiada.

Esta proposta de Plano e Orçamento, decorre ainda de um 
período de restrição e limitação financeira, veja-se o contínuo 
incumprimento da atual Lei das Finanças Locais. Em Ílhavo, as 
transferências correntes de capital previstas para o próximo ano, 
feitas pelo Estado, através do Fundo de Equilíbrio Financeiro, são 
inferiores às do ano de 2017. O significativo e contínuo aumento 
de impostos indiretos previstos no próximo Orçamento do Estado, 
assim como o valor astronómico das cativações previstas que 
evidencia a contínua estagnação do investimento público da 
Administração Central, têm repercussões na atividade e serviços 
prestados à população.

Com efeito, quanto mais sólidas forem as finanças públicas, 
mais preparados estaremos para enfrentar a atual incerteza e 
eventuais choques externos (ao Município), e quanto mais fortes 
forem as nossas finanças, mais aptos estaremos para aproveitar 
as oportunidades de promoção do desenvolvimento económico 
que surgem.

Por isso, esta Equipa Autárquica do PSD, tem a obrigação e 
o dever moral de quem gere a “coisa pública”, de não abdicar da 
seriedade com que encaramos a responsabilidade que nos foi 
atribuída pelos Ilhavenses, à qual continuaremos a responder 
com trabalho, com verdade e com o cumprimento escrupuloso do 
“Nosso Compromisso”.

De facto, há que consolidar os ganhos já obtidos e inovar, 
renovando constantemente o nosso modo de agir de forma 
a melhor podermos contribuir para o desenvolvimento 
sustentado e sustentável do nosso Município e da Região. A 
preparação das candidaturas ao Quadro Comunitário 2014/2020, 
“CENTRO 2020”, tem assumido e, vai continuar a assumir, 
um espaço prioritário nas nossas preocupações, e como tal, a 
nossa participação no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial da Região de Aveiro (PDCTRA), no Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária (DLBC), Costeira e Rural, no Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável (PEDU), 
entre tantos outros, com enquadramento nacional, tem já dado 
resultados muito positivos, para a preparação do futuro coletivo 
do nosso Município.

Por isso, hoje, como no passado recente, todas as oportunidades 
serão assumidas de forma clara e estratégica, nesta visão do 
Município de Ílhavo, ser entendido como uma “Grande Cidade”, 
preparando-o desta forma para os desafios das próximas décadas.

Com um Executivo Municipal estável e consciente das suas 
responsabilidades, apresentamos um Orçamento realista e de 
rigor. Um orçamento que continuará a apoiar os cidadãos mais 
necessitados, as Associações, as Juntas de Freguesia, os jovens, as 
famílias e as empresas. É um Orçamento de Futuro, com certeza.

A reflexão e proposta que a seguir apresentamos, evidenciam 
precisamente estas qualidades com vista à concretização plena do 
nosso compromisso, pelo que as Grandes Opções do Plano (GOP) 
para 2018 tem já, em muitos casos, ações previstas de âmbito 
plurianual, e apresentam um nível de investimento municipal 
no valor total de 14.636.350€ (incluindo o saldo previsto), sendo o 
valor total do Orçamento 29.200.000€ que corresponde ao valor 
do investimento mais despesas de funcionamento.

As Linhas Gerais de Atuação
A Visão. O Município é uma grande cidade



Funções Gerais
Serviços Gerais 
de Administração Pública  

Os Serviços terão e continuarão a ser objeto da melhoria das 
condições de trabalho, pelo que o investimento de qualificação e 
manutenção do edifício da Câmara Municipal, assim como dos 
Armazéns Gerais, bem como na adaptação e conservação de 
outras Instalações Municipais espalhadas por todo o território, 
serão uma constante ao longo do ano, diremos até, ao longo do 
mandato.

No que se refere concretamente à modernização 
administrativa dos serviços do Município de Ílhavo, estamos 
muito comprometidos no projeto “Ria de Aveiro Digital”, liderado 
pela CI Região de Aveiro e já aprovado pelo Centro2020, estando 
previstas as seguintes ações:

- Intensificar a relação do Município de Ílhavo com o Cidadão, 
através da melhoria da informação e dos serviços prestados por 
via digital, aumentando, também e por esta via, a participação 
pública; 

- Intensificar as medidas que melhorem a produtividade dos 
colaboradores e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços, 
designadamente através do reforço e modernização dos meios 
tecnológicos (hardware e software) da Câmara Municipal;

- Continuar e reforçar os programas de formação dirigidos 
aos colaboradores, nomeadamente àqueles que assumem novas 
funções ou competências;

- Prosseguir o esforço e reengenharia e desmaterialização de 
processos, no sentido da maior tramitação inteligente integral de 
processos por via digital e online;  

- Atualizar os procedimentos e plataformas associadas à gestão 
documental e desenvolvimento do arquivo digital;

- Reformular os portais municipais com novas funcionalidades 
e imagem e desenvolver APPs para dispositivos móveis, 
melhorando de forma substancial o acesso aos serviços e à 
informação relativa ao Município de Ílhavo;

- O Serviço de Controlo Interno, continuará a ter a sua aplicação 
no âmbito do Regulamento, tendo como grande objetivo a gestão 
com maior eficiência nos seus mais diversos circuitos internos, 
assim como a avaliação dos funcionários no âmbito do SIADAP.

No domínio das Candidaturas a Fundos Comunitários, 
propomo-nos desenvolver as seguintes ações:

- Executar os projetos municipais e intermunicipais previstos 
no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e a Coesão Territorial 
da Região de Aveiro (PDCT-RA), promovido pela CI Região de 
Aveiro, aprovado pelo Centro2020, destacando-se o novo Centro 
Escolar da Gafanha de Aquém; 

- Apoiar a gestão e contribuir para o maior aproveitamento no 
Município de Ílhavo dos financiamentos previstos na Estratégia 
de Desenvolvimento Local de Base Comunitária – Costeira (DLBC 
– Costeira), liderada pela CI Região de Aveiro;

- Apoiar a gestão e contribuir para o maior aproveitamento no 
Município de Ílhavo dos financiamentos previstos na Estratégia 
de Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural (DLBC – 
Rural Sul);

- Apresentar candidaturas a financiamentos no âmbito dos 
Avisos de Concurso do Portugal2020, que tenham relevância 
estratégica para a Câmara Municipal de Ílhavo e para os seus 
serviços e garantir a execução dos projetos aprovados, dos quais 
salientamos: PEDU, PARU, PAMUS, PAICD, PDCT-RA, RAPIS, 
Programação Cultural em Rede, INTERREG Atlântico, entre 
outros;

- Gerir com eficiência, eficácia e diligência todos os projetos 
cofinanciados por fundos comunitários, maximizando a criação 
de valor no Município; 

- Consolidar competências para apoio às entidades do Município 
com menor experiência no âmbito dos fundos comunitários, em 
questões gerais e de primeiro encaminhamento, tendo em conta 
os projetos que possam pensar em desenvolver. 

No que respeita à Polis Litoral Ria de Aveiro, S. A., 
continuaremos a assumir os nossos compromissos, mas na 
expetativa quanto à solução de futuro para esta sociedade que 
já teve “vários destinos!”. O Reforço do Cordão Dunar, 3ª fase, e 
o desassoreamento da Ria e dos seus canais, são objetivos que 
continuaremos empenhados na sua concretização.

Manter uma profunda, ativa e empenhada relação com a CI 
Região de Aveiro e Associação de Municípios Carvoeiro-Vouga, 
bem como com as outras entidades de que somos associados como 
a AdRA, Águas do Litoral, S. A. e ANMP – Associação Nacional de 
Municípios Portugueses;

Cooperar de forma ativa e empenhada no processo de 
desenvolvimento do projeto da CI Região de Aveiro para a 
construção do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais 
de Companhia, consolidando, em paralelo a boa qualidade da 
gestão do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do 
Município de Ílhavo (CROACI), assegurando, sempre, o bem-estar 
animal.

 

Segurança e Ordem Pública
Manteremos o apoio à atividade regular da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (AHBVI), 
através do Acordo de Cooperação com o pagamento do seguro 
dos nossos bombeiros, EIP e apoio ao investimento em novos 
equipamentos, etc.

Em parceria com os Bombeiros Voluntários de Ílhavo e a GNR, 
assim como com outras entidades, a Câmara Municipal de Ílhavo 
promove regularmente a realização de Simulacros e de Exercícios 
de Evacuação em Estabelecimentos de Ensino, com o objetivo de 

testar a operacionalidade dos seus Planos de Emergência e de 
sensibilizar toda a Comunidade Escolar para a sua importância. 
Na sequência dos exercícios realizados no ano anterior, em 2018 
pretende-se alargar a realização dos Exercícios de Evacuação aos 
restantes Edifícios Municipais.

O PMEPC – Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
encontra-se em revisão, cumprindo as recomendações da ANPC, 
de acordo com os novos prazos estabelecidos pelo art.º n.º 12 da 
Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 30/2015, a 
qual aprova uma nova Diretiva relativa aos Critérios e Normas 
Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos de 
Emergência de Proteção Civil, encontrando-se nesta data em 
período de consulta pública das suas partes não reservadas. Será 
enviado para aprovação à CNPC até ao final deste ano. Em 2018 o 
PMEPC será testado, com um exercício LIVEX, que contará com a 
intervenção dos vários Agentes de Proteção Civil, no prazo de 180 
dias após a sua aprovação pela CNPC. 

O PEExt – Plano de Emergência Externo, encontra-se em 
processo de revisão, tendo já sido submetido a aprovação à CNPC. 
O PEExt 2017 será testado em 2018, num exercício tipo LIVEX, 
no prazo de 180 dias após a sua aprovação. Ainda no âmbito 
deste Plano, pretende-se, por intermédio da CMPC, solicitar à 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente, o levantamento de 
produtos perigosos nas indústrias SEVESO que se encontram 
dentro dos limites do Porto de Aveiro, com o objetivo de melhorar 
a articulação entre estas e os Agentes de Proteção Civil na 
prevenção de acidentes graves com substâncias perigosas e na 
atuação de emergência, em caso de acidente grave com efeito 
dominó. 

Pretende-se uma vez mais, levar a cabo no ano 2018, o Plano de 
Formação Integrada nas Escolas com a temática da Segurança e 
Proteção Civil, em parceria com os Agentes de Proteção Civil com 
o objetivo de promover e alargar a formação e o conhecimento 
dos elementos da Comunidade Escolar do Município de Ílhavo 
nestas temáticas. A Câmara Municipal propõe-se a servir como 
interlocutor entre as diversas entidades e os Estabelecimentos de 
Ensino, colaborando e participando na divulgação, programação 
e organização das ações de formação/sensibilização.

Do calendário anual de atividades da Câmara Municipal 
de Ílhavo fará parte a Comemoração do Dia Internacional da 
Proteção Civil, com a finalidade de dar uma maior notoriedade e 
capacidade de intervenção a esta importante área, sensibilizando 
todos os Munícipes para o seu papel vital na prevenção de 
situações de risco, integrando, desta forma, a sua equipa. Esta 
iniciativa decorre habitualmente ao longo do mês de março, com 
simulacros nos Estabelecimentos de Ensino do Município, e/ou 
em Edifícios Municipais. Também se reforçará a sensibilização à 
população no âmbito da temática Proteção Civil, através de ações 
de sensibilização e distribuição de material de divulgação.

Pretende-se continuar a elaborar material informativo e de 
sensibilização (cartazes e folhetos para distribuição, e publicação 
nos meios de comunicação da CMI: site, Agenda Viver Em, e 
Boletim Municipal) direcionado para a população do Município, 
sobre vários temas de Segurança e Proteção Civil, dando destaque 
às Medidas de Autoproteção e atuação em caso de Acidente com 
Substâncias Perigosas, para dar cumprimento às obrigações legais 
da Diretiva SEVESO III. 

Pretende-se dar continuidade ao Plano de Ação da Vespa 
Velutina, propondo-se uma parceria com os BVI, aos quais será 
dada formação adequada e fornecidos fatos de proteção para que, 
num esforço conjunto com a Proteção Civil Municipal, se possa 
otimizar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no controlo 
da espécie, com uma maior celeridade e eficácia na eliminação dos 
ninhos, quando identificados.

A exemplo de anos anteriores, o plano de atividades do 
Gabinete Técnico Florestal para o ano de 2018, tem por base as 
atribuições previstas na Lei n.º 20/2009, de 12 de maio (estabelece 
a transferência de atribuições para os municípios do continente 
em matéria de constituição e funcionamento dos gabinetes 
técnicos florestais, bem como outras no domínio da prevenção 
e da defesa da floresta): acompanhamento das ações previstas 
no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 
(PMDFCI) do Município de Ílhavo, assentes em quatro dos cinco 
eixos estratégicos de atuação emanados pelo Plano Nacional 
de Defesa da Floresta contra Incêndios (1.º Eixo Estratégico – 
Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 2.º 
Eixo Estratégico – Reduzir a incidência dos incêndios; 3.º Eixo 
Estratégico – Melhorar a eficácia do ataque e gestão de incêndios; 
5.º Eixo estratégico – Adaptação de uma estrutura orgânica e 
funcional eficaz). 

As ações de sensibilização da população escolar incluem a 
comemoração do Dia Internacional das Florestas (21 de março) e 
a comemoração do Dia da Floresta Autóctone (23 de novembro), 
com atividades a serem realizadas ao ar livre em espaço florestal, 
permitindo às crianças e jovens uma abordagem das questões 
ligadas à conservação da floresta e à sua defesa contra os 
incêndios florestais. 

Neste ano letivo de 2017/2018, a Floresta é o tema do projeto de 
Educação Ambiental de base – o Eco-Escolas, no qual o Gabinete 
Técnico Florestal participará na dinamização da atividade: 
“Vamos defender a floresta do nosso Município”, dirigido ao 
Ensino Pré-Escolar, 2.º ano do 1.º ciclo e 6.º ano do 2.º ciclo.

No âmbito do PMDFCI estão previstas entre outras, a realização 
de Faixas de Gestão de Combustível (FGC) associadas à rede viária 
florestal. 

No que diz respeito à Segurança, Higiene e Saúde, pretendemos 
dar seguimento ao processo de implementação da estrutura 
de segurança nos edifícios CMI, passando pela continuação da 
elaboração das Medidas de Autoproteção em falta em alguns 
edifícios.

Reforçaremos a sensibilização junto dos responsáveis da GNR, 
no sentido de aumentar a eficiência e segurança para os nossos 

cidadãos no combate à criminalidade, assim como, no apoio 
junto dos nossos estabelecimentos de ensino, com a utilização da 
viatura “Escola Segura”.

Na sequência do Acordo com a Direção das Forças de 
Segurança, GNR e Ministério da Administração Interna, a 
obra de reformulação e reconversão das instalações da Escola 
da Sra. do Pranto encontra-se concluída, aguardando-se pela 
transição dos serviços. Acreditamos que desta forma teremos 
uma melhoria muito significativa das condições de trabalho e, 
consequentemente, na prestação de serviços de segurança à 
população Ilhavense.

Funções Sociais
Educação

Ciente que este é um dos alicerces que faz as fundações do 
desenvolvimento integrado e global, continuaremos a consolidar 
a nossa posição enquanto Município coeso, inovador e sustentável, 
o que implica continuarmos a apostar forte e inequivocamente na 
valorização do nosso capital humano, como garantia de futuro e 
de percursos de vida pessoais e profissionais de qualidade para 
as nossas crianças e jovens. Para tal, torna-se necessário não só 
atuar ao nível da educação escolar/académica formal das crianças 
e jovens, mas também ao nível da sua educação e formação 
artística, desportiva e do saber-fazer.

Assim, e face à dimensão e relevância dos desafios que o 
Município tem pela frente, torna-se fundamental sermos também 
capazes de congregar as vontades, os recursos e as entidades, para 
uma atuação inovadora, concertada e focada no desenvolvimento 
e valorização do capital/potencial humano no nosso Município, 
pelo que nos propomos a desenvolver as seguintes ações: 

Concluída a elaboração da Carta Educativa do Município de 
Ílhavo e após a sua aprovação por unanimidade na Câmara e 
Assembleia Municipal, aguardamos ainda a sua homologação 
pelo Ministério da Educação, que esperamos se venha a 
concretizar em 2018. 

Manter a gestão de parcerias com as Associações de Pais, nas 
diferentes áreas, mas muito especialmente no serviço de almoço, 
AEC, tempos livres e formação.

No âmbito das Atividades da Educação, destacam-se 
o Desportílhavo, o 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, de forma a promover 
novas atividades na nossa Comunidade Escolar.

Construir e concluir o Centro Escolar da Gafanha de Aquém;
Requalificar a Escola Básica do 1º Ciclo da Marinha Velha, com 

a integração da sala do pré-escolar e ampliação do ATL;
Aumentar as ofertas extracurriculares potenciadoras da 

educação e formação plena das Crianças e Jovens, previstas no 
Plano Municipal de Intervenção Educativa;

Continuar a divulgar e valorizar o nosso património, dando-o 
a conhecer às nossas crianças e jovens de forma inovadora, 
designadamente, através do Serviço Educativo Municipal de 
Ílhavo (SEMI); 

Apoiar e inovar nas Atividades de Enriquecimento Curricular, 
sempre em estreita parceria com os Agrupamentos de Escolas; 

Apoiar o desenvolvimento de projetos de incidência 
comunitária para jardins-de-infância e escolas do Município, 
através do Programa de Apoio a Projetos Educativos (PAPE);

Implementação gradual das medidas preconizadas na 
Carta Educativa, em articulação e cooperação com o Conselho 
Municipal de Educação; 

Aprofundar o Serviço Municipal de Apoio às Bibliotecas 
Escolares (SABE); 

Aumentar o sucesso escolar e reforçar o combate ao abandono 
precoce, desenvolvendo planos plurianuais com metas, recursos, 
metodologias e parcerias para cada Escola e Agrupamento do 
Município, envolvendo as comunidades educativas respetivas;

Alargar a componente de Apoio à Família, no almoço e após o 
horário escolar e com a extensão de horários onde tal se justifique, 
em parceria com as Associações de Pais; 

Melhorar e inovar na formação desportiva para as crianças 
do pré-escolar e do 1º Ciclo, designadamente através do reforço 
do Programa Municipal de Iniciação à Natação e do Programa 
Municipal de Expressão Física e Motora, respetivamente;

Consolidar o apoio a estudantes carenciados que prosseguem os 
seus estudos após o ensino secundário obrigatório, incentivando o 
mérito e tendo como contrapartida o trabalho para a Comunidade 
e o enriquecimento pessoal, através do Programa Municipal de 
Bolsas de Estudo;

Contemplar possibilidade de estabelecer parcerias com outras 
entidades no modelo de gestão da Escola Municipal de Educação 
Rodoviária (EMER), por forma a aumentar a sua divulgação 
regional e nacional;

Consolidar o Programa Municipal de Bolsas e Estágios de 
Trabalho. 

Saúde 
Manter a aposta na melhoria das condições de prestação 

de cuidados à população e num melhor acesso à saúde é um 
objetivo primordial, pelo que continuaremos disponíveis para, 
em conjunto com a ARS Centro, sermos parceiros na resolução 
e melhoria das instalações da Unidade de saúde familiar da 
Gafanha da Nazaré, que nas condições atuais não apresenta, 
como instituição prestadora de cuidados de saúde, a dignidade 
que a população merece. 

Face às grandes transformações sociais e à concentração dos 
serviços de saúde primária, será mantida uma atitude atenta, 



na defesa da qualidade e proximidade dos serviços de saúde aos 
cidadãos do nosso Município. Neste enquadramento, manteremos 
a organização da “Feira da Saúde” que tem como principal objetivo, 
ajudar os nossos cidadãos mais desfavorecidos a ter acesso a meios 
de diagnóstico e acompanhamento da sua saúde.

A aposta na prevenção, continuará presente na gestão da 
Saúde no Município, nessa medida continuaremos a realizar ações 
de sensibilização à população, sobretudo a mais idosa, através 
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

A inclusão é uma matéria multifacetada e com impacte 
nas mais diversas áreas municipais, exigindo articulação 
institucional e capacidade de concretizar soluções suportadas 
em conhecimento especializado e com grande enfoque nos 
problemas a resolver. Por outro lado, a valorização e capacitação 
de pessoas para o combate aos fenómenos e situações de exclusão, 
como por exemplo, a solidão e impreparação, em casos concretos, 
dos Cidadãos para fazerem face à cada vez maior complexidade 
das tarefas em família e em comunidade.

Neste contexto, a Rede Social surge como uma plataforma de 
entendimento entre todas as instituições públicas e privadas do 
Município, de onde emergiu o Atendimento Social Integrado (ASI), 
que se afigura como um instrumento privilegiado de intervenção, 
encontram-se em plena fase de consolidação.

O Plano de Ação do ASI afigura-se como uma linha orientadora, 
no qual se encontram consignadas diversas ações para os diversos 
utentes em acompanhamento, que se consubstanciam em 
diversos eixos, nomeadamente a formação/inserção profissional, 
a educação, a habitação, o exercício de direitos como cidadãos 
e ainda a saúde. Neste Plano de Ação anual constam diversos 
projetos dos quais se destaca o “Inclusivamente” dedicado às 
comunidades de etnia cigana.

De salientar que foi implementada a Rede Local de Inserção 
Social (RLIS) em fevereiro de 2017, dinamizada pelo CASCI 
para o Município de Ílhavo, que teve por base o paradigma e a 
metodologia já existente, do ASI. Neste contexto, prevê-se que a 
cobertura territorial da RLIS se estenda a todo o Município até ao 
final do corrente ano.

Manter a boa gestão do Fundo Municipal de Apoio a 
Famílias e Indivíduos Carenciados (FMAFIC), um importante e 
inovador instrumento de apoio aos nossos cidadãos económica 
e socialmente mais fragilizados, designadamente através da 
comparticipação nos apoios em renda e empréstimo bancário, 
as comparticipações nas faturas da água, saneamento e resíduos 
sólidos e ainda, os auxílios económicos da Ação Social Escolar.

Na continuidade do trabalho realizado no âmbito da Rede 
Social, reiteramos o apoio prestado às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), promovendo uma auscultação ativa, 
com diagnóstico das necessidades e das ações anuais prioritárias, 
na prestação do apoio necessário para a construção e execução de 
projetos específicos, bem como na constituição de Protocolos de 
Cooperação entre a Câmara Municipal e estas entidades.

Implementar 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;

Promover o voluntariado junto dos nossos Cidadãos, assim 
como das empresas e outras instituições do Município, no âmbito 
da sua responsabilidade social;

Manter o investimento na educação cívica da população, aposta 
nas famílias numerosas (com a constituição do Cartão Família), 
do recém-criado Gabinete de Apoio à Família, dos munícipes 
com dificuldade de mobilidade (portadores de deficiência) e na 
igualdade de género.

Maior Idade

O centro das nossas preocupações, para o ano de 2018, no 
âmbito do Pelouro da Maior Idade, será o reforço do estatuto de 
Município intergeracional e coeso. A coesão urbana está no cerne 
do projeto de modernização e inovação do Município e é uma 
condição essencial para a sua sustentabilidade – social, económica, 
ambiental e governativa. Um município coeso proporciona 
mais oportunidades para os seus cidadãos, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida, mas também solidário e 
intergeracional, onde o contributo de todos é importante para 
o benefício dos demais. Especial atenção será dada à população 
sénior, que representa uma vasta fatia da população residente. 
Persistem na geração sénior, também ela em mudança, défices 
de participação nas dimensões económicas, culturais e sociais, 
bem como na esfera cívica e política, diminuindo a capacidade 
desta camada etária para influenciar as políticas públicas. 
Consideramos que este setor da população deve ser encarado como 
um recurso importante do Município, tendo em consideração 
que, em muitos casos, detêm um elevado grau de qualificação e 
disponibilidade de tempo. A população mais velha é muitas vezes 
discriminada em razão da idade, desfavorecida, desprotegida 
e excluída, especialmente porque dispõe, em geral, de baixos 
recursos, o que a torna dependente do custo de acesso a habitação, 
saúde e transportes. Daí que daremos a oportunidade à população 
sénior de prolongar voluntariamente a sua vida ativa, seja através 
do voluntariado, seja através de atividades que proporcionem 
rendimento, participando ativamente na construção da resposta 
aos desafios da cidade. A melhoria da qualidade de vida da 
população mais velha passa, necessariamente, pelo combate ao 
isolamento e acesso ao conhecimento, cultura e lazer. Programas 
como o “Movimento Maior”, os “Espaços Maior Idade”, o “Projeto 

TeatralIdades” e a “Quinzena” da Maior Idade são exemplo de 
medidas a prosseguir e aprofundar, nesse sentido, procuraremos 
aperfeiçoar todos eles de forma racional e equilibrada.

Cativar novos públicos e diversificar atividades, inovando na 
oferta e promovendo a intergeracionalidade;

Criar formas, espaços de diálogo e de troca de experiências 
entre gerações que favoreçam o enriquecimento mútuo.

Habitação e Serviços Coletivos

Habitação

Na área da Habitação reiteramos para 2018 os seguintes 
objetivos principais:

Gestão técnica e técnico-social dos fogos da CMI, 
nomeadamente no que respeita à manutenção dos edifícios e 
ao acompanhamento das famílias, com a realização de obras de 
conservação e manutenção em vários fogos da CMI.

Promover um conjunto de intervenções de qualificação urbana 
de habitações degradadas, ou de demolição de construções em 
adiantado estado de degradação, ou em risco de ruir, em especial 
nas zonas centrais das áreas urbanas, numa lógica operativa 
concertada e a par das intervenções de Regeneração Urbana 
do Centro Histórico de Ílhavo através de vários projetos e obras 
que têm vindo a decorrer, nomeadamente de requalificação do 
espaço público. Também nesta área o PEDU e todas as ações nele 
inseridas, poderão certamente potenciar a qualificação urbana 
acima referenciada e tão desejada por todos nós.

De sublinhar a aposta do Município de Ílhavo na ocupação 
de 5 fogos devolutos, através de concurso por classificação, cuja 
entrada dos novos inquilinos se prevê finalizada no início do ano 
de 2018.

Ordenamento do Território

Os municípios são, antes de mais, espaços de vida, de encontro, 
de convivência, de história, de cultura e de emprego, com as 
particularidades e especificidades decorrentes da sua evolução, 
ocupação e organização urbana e ambiental, sendo a atuação 
deliberada, pró-ativa e responsável dos decisores autárquicos 
um dos fatores que influi de forma decisiva no desenvolvimento 
urbano. 

A qualificação dos espaços urbanos e das suas centralidades, a 
defesa intransigente dos valores associados ao património natural, 
histórico, cultural e económico, bem como o aprofundamento da 
mobilidade sustentável e a melhoria das condições de atratividade 
urbana capazes de responder às necessidades dos Munícipes, do 
comércio, da restauração e de gerar melhor emprego, ocupam 
uma centralidade inequívoca no trabalho que nos propomos 
desenvolver nos próximos quatro anos. 

Em complemento, a promoção de eventos e ações nos espaços 
municipais, vocacionadas para as famílias e diferentes faixas 
etárias, tem de ser, ela própria, capaz de induzir efeitos no 
comércio tradicional e na restauração local. A revitalização do 
edificado, espaços públicos, acessibilidades, habitação, comércio 
e restauração locais, com impacto na geração de emprego e 
inovação, pressupõe a forte intervenção municipal ao nível das 
nossas freguesias. 

Por outro lado, o elevado número de projetos já aprovados no 
âmbito dos fundos comunitários, permitem antever as melhores 
perspetivas de continuarmos num caminho com a certeza da 
melhoria da qualidade de vida, da sustentabilidade ambiental, da 
inclusão social, da atratividade económica e geração de emprego. 
Nesse sentido, durante o ano de 2018 prevemos:

Consolidar a aposta na implementação de “Boas Práticas de 
Acessibilidade para Todos” nos espaços urbanos, equipamentos 
públicos, incluindo estacionamentos, correção de lancis e 
sensibilizar para a adoção gradual destas boas práticas pelos 
privados;

Continuar a construção e requalificação de passeios e 
pracetas com nova sinalização, de forma faseada e sustentável, 
designadamente na sequência da implementação das obras de 
saneamento e águas pluviais no Município 

Elaborar “Planos de Chão” e Estudos Urbanísticos no sentido 
de compatibilizar soluções de desenho urbano mais adequadas a 
cada área;

Contratualizar a realização do Plano de Ordenamento 
referente à Unidade Operativa da área ribeirinha da Gafanha da 
Encarnação/Gafanha do Carmo e outra;

Dar continuidade ao desenvolvimento do Plano de Pormenor 
da Senhora dos Campos de acordo com a decisão emanada pelo 
Ministério da Agricultura, como resultado da reunião de trabalho 
já solicitada e a concretizar oportunamente.

Aquisição de terrenos, sempre que se justifique, tendo como 
objetivo a execução do respetivo projeto e a criação dos Centros 
Cívicos da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo. 

Continuar a incentivar a adesão a programas de apoio à 
reabilitação urbana do edificado, designadamente aquele que 
representa interesse patrimonial, através do programa “Reabilita 
Ílhavo”;

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 tipo LED, assim como ao reforço das redes de IP em 
alguns pontos do Município.

Promover as 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, 
salientando o Instrumento Financeiro de Reabilitação e 
Revitalização Urbana (IFRRU), recentemente aprovado no âmbito 
do PEDU.

Saneamento

Reforçando as políticas ambientais seguidas nos últimos anos 
pela CMI, continuarão a ser executados fortes investimentos nas 
componentes ambientais nas quais o saneamento básico constitui 
uma aposta forte, conducente à preservação e valorização do 
nosso património natural e urbano, que por sua vez é dinamizador 
da economia e fonte de mais-valias para o Município. Importa por 
isso consolidar os ganhos obtidos, apostando em simultâneo na 
Educação Ambiental e na Requalificação dos Espaços Urbanos 
que a construção do saneamento poderá permitir, utilizando 
nesta sequência o Ambiente no seu todo, como uma mais-valia 
na definição de uma estratégia de promoção do Município e como 
fator de diferenciação. Nesta perspetiva há que meter mãos à 
obra e continuar a construir o Edifício do nosso Desenvolvimento 
Sustentado. 

É assim que se incidirá na expansão da rede de saneamento 
básico de forma a podermos atingir, com a celeridade desejável, 
um nível de cobertura próximo dos 100%. Aqui assenta a 
principal prioridade e o objetivo primordial dos investimentos 
da empresa Águas da Região de Aveiro (AdRA), para os próximos 
anos e para os quais seremos parceiros de corpo inteiro, atentos, 
intervenientes e solidários.   

No que respeita às redes de águas residuais, assim 
como das redes de águas pluviais que no “Portugal 2020” 
continuam, infelizmente, a não ter condições de elegibilidade, 
acompanharemos em conjunto com a AdRA, as novas 
oportunidades de financiamento proporcionadas pelo novo 
Quadro Comunitário, de forma a darmos seguimento às nossas 
pretensões e à realização das nossas propostas, sendo de destacar 
a requalificação das redes de saneamento e drenagem de águas 
pluviais nos arruamentos previstos no PEDU na Freguesia de S. 
Salvador (Rua João Carlos Gomes Carlos, Rua Carlos Marnoto 
e zona das Cancelas, Bairro dos Pescadores e envolvente ao 
CIEMar). Na Gafanha da Encarnação (a sul e a norte da Rua 
de Ílhavo e cujos projetos estão em finalização e em fase de 
adjudicação, respetivamente), o desenvolvimento do projeto da 
zona sul da Gafanha do Carmo e a obra na Gafanha de Aquém 
cujo concurso público será lançado em breve. A especificidade 
do nosso Município, a que não é alheia também, a necessidade 
de uma resposta objetiva e concreta às alterações climáticas já 
sentidas por todos, justifica a necessidade de, em simultâneo 
com as obras de saneamento da responsabilidade da AdRA, se 
ter conjuntamente de realizar a drenagem das águas pluviais 
das zonas envolvidas e a consequente pavimentação global dos 
arruamentos com vista à sua posterior requalificação urbana, o 
que representa um esforço acrescido da responsabilidade direta e 
exclusiva do Município.

Em 2018 e em articulação com a AdRA entrará em 
funcionamento a última fase da rede de saneamento da Gafanha 
da Nazaré, tornando-se a primeira Freguesia com cerca de 
100% da sua área abrangida e servida por esta tão importante 
infraestrutura básica, finalizar-se-á a rede de saneamento e de 
drenagem de águas pluviais na Rua e Travessa das Agras em 
Ílhavo, assim como de diversos becos e travessas existentes por 
todo o nosso Município e onde tal intervenção se possa justificar 
e dar-se-á início às obras de saneamento e de drenagem de águas 
pluviais na Gafanha de Aquém e da Zona Sul da Gafanha da 
Encarnação, complementando toda área já coberta nesta mesma 
zona da Freguesia e que tecnicamente se justifica priorizar.

Finalmente e face á importância de que a problemática se 
reveste proceder-se-á em articulação com a AdRA, à correção das 
anomalias existentes nas redes de saneamento e de drenagem 
das águas pluviais nas Ruas Júlio Dinis e S. Francisco Xavier na 
Gafanha da Nazaré.

Abastecimento de Água

Neste domínio proceder-se-á ao acompanhamento da 
implementação do novo modelo de gestão dos Sistemas Ambientais 
e ao reforço e requalificação das redes 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.”. Igualmente, e sem esquecer a 
nossa presença ativa na Associação de Municípios do Carvoeiro-
Vouga, continuaremos conjuntamente a desenvolver esforços 
para a constituição da Reserva Estratégica de Águas do Cretácico 
da Região de Aveiro que tão mais pertinente se justifica, quanto 
maior se torna a consciencialização cívica para as alterações 
climáticas já objetivamente notórias à escala planetária e em 
particular no nosso País e na nossa Região e que a seca que 
prevalece e os incêndios florestais sucedidos ajudou, porventura, à 
tomada de uma maior consciencialização para esta problemática.

Proceder-se-á ainda ao acompanhamento e controlo da 
execução da empreitada de renovação e reforço das redes de 
abastecimento de água da responsabilidade da AdRA em todas 
as Freguesias do Concelho, em especial no cruzamento das Ruas 
Padre António Diogo, de Ílhavo e do Carmo na Freguesia da 
Gafanha da Encarnação e em São Salvador, nas Rua Eng.º José 
Manuel Catarino, Rua Principal da Carvalheira, Rua do Soalhal, 
Rua da Quinta Nova e Rua de Cimo de Vila.



Resíduos Sólidos Urbanos

Na implementação da Política Municipal de Ambiente e 
aproveitando a existência de um conjunto de equipamentos 
municipais onde sobressai o Centro de Educação Ambiental, a 
Câmara Municipal continuará a desenvolver o seu Programa de 
Educação e Sensibilização Ambiental, tendo em vista a promoção 
e o reforço dos valores Ambientais junto dos Cidadãos, em 
particular dos mais Jovens, incentivando-os a adotar uma gestão 
sustentável dos recursos naturais, potenciando a conservação e 
preservação do Ambiente e desta forma ajudando à concretização 
de uma tarefa coletiva de fazermos mais e melhor pela qualidade 
de vida da nossa terra, tornando-a uma terra de eleição.

Ainda no âmbito das Políticas Ambientais de gestão de 
resíduos, a CMI reforçará a sua adesão à “Semana Europeia de 
Prevenção de Resíduos “ e nesta sequência manteremos a aposta 
na adoção dos princípios que nortearam a Campanha “Menos 
Lixo, Mais Poupança!” sensibilizando toda a população para a 
necessidade de redução da produção de resíduos sólidos urbanos, 
elucidando os Cidadãos da maneira de produzir menos lixo, já que 
todos beneficiamos das vantagens individuais e financeiras que 
tais comportamentos nos poderão proporcionar e acompanhando 
os nossos Parceiros nas seguintes campanhas:

“Brigada Verde - Limpeza Florestal” resultante do Protocolo de 
colaboração assinado entre a CMI e a CERCIAV; 

“Eco-Associações” – com o acompanhamento das iniciativas 
das Associações do Concelho quer mais se destaquem no 
desenvolvimento de projetos ou ações no domínio ambiental nas 
quais se destaca a participação destas no “Festival do Bacalhau”;

“Não dê uma tampa a esta campanha... dê muitas!” - projeto 
desenvolvido em parceria e que prevê a entrega das ajudas 
técnicas às IPSS do nosso Concelho (CASCI; Lar São José; Centro 
Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação; Bombeiros e 
CERCIAV);

“A tua roupa... ainda tem pano para mangas” – projeto 
desenvolvido em parceria com a empresa responsável no 
território municipal pela recolha de roupa usada;  

“Dê uma nova chama à sua vela” – projeto desenvolvido em 
estreita colaboração com todas as Juntas de Freguesia do nosso 
Concelho com vista à recolha de velas usadas nos cemitérios sob 
a sua responsabilidade.

Da mesma forma e para além das Campanhas Municipais 
de Sensibilização, a CMI continuará a pugnar junto da ERSUC 
pelo reforço dos meios que, em conjunto com os já existentes e 
com o Ecocentro Municipal permitirão a potenciação da recolha 
seletiva dos lixos urbanos e melhor contribuirão para uma 
gestão ambiental e de recursos sustentável que sempre esteve 
nos nossos propósitos. Assim e tendo por base os princípios e 
os objetivos acima enunciados apresentam-se seguidamente 
as propostas que, em conjunto com todas as demais já em curso 
ou em fase de implementação e com as campanhas acima 
elencadas, constituem as peças necessárias para a prossecução 
da estratégia de desenvolvimento do nosso Concelho. Nesta 
perspetiva e tendo em vista a necessidade de melhor levarmos 
à prática uma cidadania mais ativa e responsável, propomo-nos, 
em articulação com os Pelouros da Juventude, da Educação e das 
Obras Municipais, a dar sequência às seguintes ações:

Implementação do Programa Educativo para o Ambiente 2017, 
que constitui uma importante e inovadora aposta da Câmara 
Municipal, redefinindo e estabelecendo novos compromissos na 
construção de uma dinâmica educativa municipal ainda mais 
forte e coesa, na perspetiva de melhor se poder ir ao encontro 
das necessidades reais do Município e de toda a Comunidade e no 
qual se integra a Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos e a 
Semana Municipal de Biodiversidade.

Continuação da campanha de Sensibilização e Educação 
Ambiental em colaboração com a SUMA no âmbito da Concessão 
do Sistema de Gestão de RSU no nosso Concelho potenciando a 
parceria “estabelecida” com a Autarquia, no âmbito do contrato 
de prestação de serviços desta empresa no Concelho de Ílhavo, 
que tem constituído uma ponte para um trabalho conjunto em 
busca da consciência ambiental que motive em cada um, uma 
Cidadania mais comprometida, ativa e mais sã em busca duma 
Terra mais Sustentável.

Potenciação das ações propostas desenvolver no âmbito do 
Programa ECO-ESCOLAS com vista à necessária sensibilização da 
população para a problemáticas do aproveitamento dos recursos 
naturais onde a redução e aproveitamento dos Resíduos Urbanos 
se inclui de forma a reduzir a nossa pegada ecológica e contribuir 
para a redução da emissão de gases com efeito de estufa (GEE).

Elaboração do Caderno de Encargos e do Processo de Concurso 
com vista à implementação de um novo Sistema de Gestão de 
RSU no nosso Concelho, incluindo a extensão e/ou ampliação 
dos serviços de limpeza urbana a outras áreas do Município onde 
tal se justifique, atendendo ao termo da Concessão atualmente 
existente e que sucede em 2019.

Dotação no Concelho de mais equipamentos de recolha mais 
adaptados e condizentes com a especificidade do ambiente urbano 
envolvente de forma a melhor otimizar os resultados na recolha 
de RSU em especial os resultantes da recolha seletiva.

Aumento dos níveis de recolha de novos resíduos em especial 
dos óleos alimentares, roupas e calçados fora de uso, “monstros”, 
veículos em fim de vida, rolhas de cortiça, eletrodomésticos 
usados e podas e aparas de jardim.

Proteção do Meio Ambiente 
e Proteção da Natureza

Jardins, Parques e Espaços Verdes

Nesta área são objetivos principais, a promoção, a manutenção 

e a valorização dos jardins, parques e espaços verdes existentes, 
assim como, o acompanhamento e controlo da manutenção 
do Jardim Público do Parque Urbano da Senhora do Pranto, 
da responsabilidade da empresa PREDILUGAR no âmbito do 
Protocolo/Acordo estabelecido para a construção da Superfície 
Comercial que se encontra instalada nesta zona.

Promover a criação de novas áreas arborizadas, melhorar 
as existentes e proceder à substituição de árvores em passeios 
estreitos, que estejam a dificultar a mobilidade das pessoas, ou 
mesmo de outras onde os efeitos das suas raízes se façam sentir 
no espaço público confinante, substituindo-as por outras espécies 
menos agressivas nesta matéria e eliminando os impactos 
negativos das raízes das árvores nos passeios do Município, 
sempre que tal se justifique.

Proceder a um plano de intervenção nas chamadas valas 
hidráulicas, em parceria com as Juntas de Freguesia, de forma 
a contribuir para uma melhor e racional limpeza das mesmas e 
deste modo contribuir para uma melhor qualidade ambiental das 
zonas envolvidas.

Incentivar, em articulação com as Juntas de Freguesia, 
os proprietários de terrenos incultos e/ou abandonados com 
vista à sua limpeza, desenvolvendo um conjunto de ações 
sensibilizadoras para esta problemática e incentivadoras para a 
sua resolução.

Qualificar e aumentar a rede de proximidade dos parques 
geriátricos, dos parques infantis dos jardins, dos parques de 
merendas e dos espaços verdes qualificando, na medida do 
possível, todos estes espaços.

Limpeza e gestão da vala pluvial do Esteiro Oudinot e sua 
envolvente, incluindo a limpeza de algas dos fundos e margens 
abaixo da linha de maré tendo em vista a minimização dos 
processos de eutrofização. Idem para a própria “caldeira” do 
Oudinot com o lançamento da obra de limpeza dos fundos e 
colocação de areia tanto no leito como nas margens.

Requalificar e valorizar a Rede Municipal de Percursos 
Pedestres e Cicláveis como ativo municipal para o turismo e o 
lazer.

Proteção do Meio-Ambiente

Tendo presente o reforço havido nas políticas ambientais 
seguidas nos últimos anos pela CMI e os fortes investimentos 
nas componentes ambientais e de qualificação do espaço urbano 
efetuados, numa aposta clara na preservação e valorização deste 
património natural e urbano valioso, importa agora consolidar 
os ganhos obtidos, apostando na Educação Ambiental, na 
Requalificação dos Espaços Urbanos, no Turismo Ambiental e 
na Promoção das Energias alternativas, como uma mais-valia na 
definição de uma estratégia de promoção do Município e como 
fator da sua diferenciação não esquecendo como acima se refere a 
potenciação que o investimento no domínio do saneamento básico 
poderá permitir nas promoção deste desiderato. Nesta perspetiva 
e como acima se refere, também aqui, há que meter mãos à obra e 
continuar, de forma conjunta, integrada e articulada, a construir 
o Edifício do nosso Desenvolvimento Sustentado. 

Da mesma forma e ao fim de 30 anos da primeira atribuição 
da Bandeira Azul às Praias do Município de Ílhavo, as Praias 
da Barra e da Costa Nova continuam a merecer a atribuição 
de tal galardão que em conjunto com o da Praia Acessível 
impõem, quanto mais não seja, que honremos os compromissos 
assumidos que nos permitiram alcançar a qualidade desejada 
para os merecermos. Como tal e para além do acompanhamento 
constante e sistemático das campanhas de avaliação da qualidade 
balnear e do desempenho das nossas Praias da Barra e da Costa 
Nova, estas continuarão a receber uma atenção especial e forte 
por parte da CMI, preservando a sua identidade, os seus valores 
naturais, urbanos e culturais, reforçando assim a sua projeção 
pelo Mundo. 

Simultaneamente, 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. 

Neste âmbito, esperamos com a aprovação do Programa para 
a Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (POC-OMG) e com a 
consequente alteração do nosso PDM adaptando-o a esta nova 
realidade, com a conclusão da Estratégia Municipal de Adaptação 
às Alterações Climáticas (EMAAC) e com o desenvolvimento 
do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, 
a execução dos necessários investimentos que dele possam 
resultar no Portugal 2020, de forma a encontrar os meios que nos 
permitam, finalmente, olhar para as zonas costeiras, nas quais se 
inclui toda a orla marginal à Ria de Aveiro, de forma integrada e 
sustentável. 

A importância dada a esta matéria e a envolvência que ela 
suscita, a inserção e/ou adesão do nosso Município à Rede nacional 
de Municípios para a Adaptação às Alterações Climáticas da 
qual é um dos membros fundadores, justificou por isso a criação 
por parte da Câmara Municipal do Pelouro de Adaptação às 
Alterações Climáticas (Mar e Ria).

Organização da Assembleia Geral da Rede de Municípios para 
a Adaptação às Alterações Climáticas da qual o nosso Município 
é fundador, prevista realizar em Ílhavo na primeira quinzena do 
mês de novembro de 2018. 

Assim, e de acordo com os princípios e objetivos anunciados, 
apresentam-se seguidamente algumas das propostas que 
constituem as peças necessárias para a prossecução da estratégia 
de desenvolvimento do nosso Município:

Semana Municipal da Mobilidade Sustentável inteiramente 
dedicada às questões (municipais) de mobilidade sustentável, 
com a dinamização da Ação ROTA DAS ECO-ESCOLAS e que 

desta forma atribui todo o significado ao projeto base da Educação 
Ambiental Municipal e simultaneamente, ao muito que vimos 
concretizando nesta área de atuação.

X Acampamento Municipal de Escuteiros (ACAMUN) com 
a definição de um tema específico que envolva a comunidade 
escutista e a cative para a defesa do património e para a 
problemática das alterações climáticas.

Bandeira Azul na qual se insere a Campanha “Praia Limpa 
tem mais Pinta”: Candidatura do Município de Ílhavo e das suas 
duas Praias - Barra e Costa Nova, a este importante galardão de 
reconhecimento da qualidade a vários níveis na qual a campanha 
referenciada tem como objetivo estimular os mais jovens utentes 
das Praias, e a partir destes os próprios Pais e/ou Famílias, para 
os benefícios decorrentes em se encontrar uma Praia, ou areal, 
devidamente limpa, para o que são disponibilizadas uma série 
de atividades que conjuguem a componente educacional com a 
componente lúdica.

Acompanhamento e Monitorização da Qualidade da Água 
Balnear na Praia do Jardim Oudinot e manutenção da qualidade 
do espaço envolvente tendo como objetivo futuro a dotação nesta 
Praia da Bandeira Azul. 

Programa de Monitorização do Lixo Marinho/Carta 
Compromisso de Redução do Lixo Marinho: Continuidade das 
ações a realizar neste âmbito e participação ativa nas campanhas 
e nos eventos a realizar no âmbito da monitorização do lixo 
marinho e da sua recolha.

Conclusão do Estudo relativo à Estratégia Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) de Ílhavo e 
realização do Plano Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas em colaboração com a Universidade de Aveiro e o 
CEDRU. 

Continuação das iniciativas inerentes aos Projetos “Eco-
Escolas” e “Coastwatch Europe” o primeiro dos quais é o motor 
central de todo o desenvolvimento da Educação Ambiental 
Municipal, em estreita parceria com a Associação Bandeira 
Azul da Europa e visa premiar o esforço desenvolvido pelos 
Estabelecimentos de Ensino na melhoria do seu desempenho 
Ambiental e da Cidadania Ativa e o segundo, de âmbito europeu, 
que permite monitorizar os ecossistemas subjacentes às zonas 
costeiras e assim despertar o gosto pela observação e preservação 
da Natureza e do património natural do Município. Destaque no 
ano letivo 2016/2017 para o importante facto de termos acolhido 
em Ílhavo o Seminário Nacional Eco-Escolas e de sermos o 
primeiro Concelho no Portugal Continental onde nos inserimos a 
ter 100% dos Estabelecimentos de Ensino Público e Privado (IPSS) 
com o símbolo da Bandeira Verde do Programa Eco-Escolas.

Dinamização e continuação das Campanhas “Educação 
Ambiental Precisa-se” e “Um Aluno um Ecoponto” cujos objetivos 
passam pelo acompanhamento diário aos Estabelecimentos de 
Ensino, no que à dinamização das boas práticas ambientais e pelo 
envolvimento de todas as atividades e temáticas ambientais. 

Comparticipação da Autarquia no Programa Anual de 
Vigilância e Segurança Balnear, em parceria com a Associação 
de Nadadores Salvadores, os Concessionários e a Administração 
do Porto de Aveiro, com a supervisão da Capitania do Porto de 
Aveiro. 

Protocolos com os Agrupamentos de Escuteiros do Município 
no âmbito do apoio prestado a estas Associações, com vista à 
prossecução de todas as suas atividades e em especial todas as que 
vão no sentido da formação de uma maior consciência cívica e 
solidária, das crianças e jovens.

Acompanhamento, em colaboração com a Escola Básica 
Ferreira Pinto Basto, da Estação de Monitorização da Qualidade 
do Ar da responsabilidade da CCDR/C e das ações previstas 
desenvolver pela Administração do Porto de Aveiro na área 
envolvente aos seus terminais, incluindo o acompanhamento 
da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar instalada na 
Escola Básica da Gafanha da Nazaré e a conclusão do estudo de 
monitoração da qualidade do ar desenvolvido no Centro Urbano 
de Ílhavo.

Destacar os parâmetros de qualidade ambiental no portal web 
do Município com especial relevância para a qualidade da água de 
abastecimento; produção de RSU e sua recolha seletiva; qualidade 
do ar e recolha dos novos resíduos.

Implementar e/ou aprofundar os estudos que nos permitam 
consolidar a Estrutura Ecológica Municipal na perspetiva de 
que esta possa ser suportada em espécies autóctones e/ou bem 
adaptadas às caraterísticas edafoclimáticas espetáveis, de forma 
a criar corredores verdes com vista à qualificação das linhas de 
água que atravessam o município.

Serviços Culturais, Recreativos 
e Religiosos  

Cultura

Ílhavo é um Município com uma nobre e notável história e 
cultura, derivada, em grande medida, da sua tradição maruja, da 
omnipresença do mar e da ria, da sua abertura ao mundo, da sua 
capacidade de ultrapassar desafios e da sua quase autossuficiência, 
cuja consolidação tem ocorrido ao longo dos séculos, conforme 
demonstrado pelos resultados do projeto “Ílhavo – Terra Milenar”. 

O “Projeto 23 Milhas – A Cultura do Dia-a-Dia”, projeto centrado 
no conteúdo cultural tem sido e vai continuar a ser um elemento 
de união, de qualificação, de afirmação e de referência nacional do 
Município de Ílhavo nas áreas da cultura e da criatividade. 

Neste seguimento, pretendemos renovar o envolvimento de 
todos, honrando e valorizando o nosso passado e com os olhos 
postos no futuro, não esquecendo o valor das parcerias, da 
formação artística e do potencial da cultura e da criatividade para 
a economia local, criação de emprego e atração de visitantes. 



Assim, propomo-nos desenvolver as seguintes ações: 
Consolidar a aposta no modelo inovador do Projeto 23 Milhas, 

reforçando a programação complementar e em rede nos vários 
equipamentos;

Realizar eventos anuais de forte componente identitária, 
designadamente, Festival do Bacalhau, Rádio Faneca, Ilustração 
à Vista, Mar Film Festival, Rota das Padeiras e Festival de Música 
e dos Músicos de Ílhavo, sempre com a preocupação da inovação 
constante;

Reforçar e privilegiar o envolvimento comunitário nos eventos 
culturais e criativos;

Promover o encontro da oferta e procura de cultura 
e criatividade no Município de Ílhavo, melhorando, 
designadamente, as condições para o desenvolvimento de 
projetos colaborativos; 

Apoiar iniciativas que visem o surgimento e a promoção de 
novos talentos e de talentos menos conhecidos, designadamente 
nas áreas da música, pintura, literatura e artesanato; 

Apoiar o Carnaval de Vale de Ílhavo, assim como a atividade 
dos Cardadores, em parceria com a Associação “Os Baldas” e com 
a Associação “Os Cardadores de Ílhavo”; 

Apoiar as residências artísticas de companhias nacionais e 
internacionais no Município, visando também a partilha do seu 
trabalho, com a comunidade e com as nossas companhias; 

Dinamizar a atividade da Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI) 
aprofundando os seus múltiplos projetos destinados a todos os 
públicos

Apoiar as comemorações do Feriado Municipal e do 1.º de 
Maio e eventos populares como a Festa do Colono, as Marchas 
Sanjoaninas, entre outras;

Elaborar o Guia da Toponímia, a Carta Arqueológica e a Carta 
Gastronómica do Município, de forma gradual e sustentável;

Prosseguir e aprofundar o estudo do rico passado do nosso 
Município, através do projeto “Ílhavo Terra Milenar”, tendo como 
polos de dinamização o Centro de Documentação de Ílhavo e o 
CIEMar.

Desporto, Recreio e Lazer

A promoção de modos e práticas de vida saudável, desfrutando 
da generosidade da natureza, que nos emprestou uma harmoniosa 
conjugação de mar, ria e floresta, bem como uma topografia 
essencialmente plana constitui um precioso contributo para 
valorizar a qualidade de vida dos nossos Munícipes.

Nesta matéria propomos, para o ano de 2018, o seguinte:
Dinamizar o “Programa de Promoção de Modos de Vida 

Saudável”, em articulação com as associações do Município, tendo 
especial atenção aos Jovens. Inclui realização das Semanas de 
Desporto e Promoção de Modos de Vida Saudável para toda a 
sociedade;

Continuar o esforço de dotar o Município com instalações 
desportivas condignas e de acordo com as reais necessidades 
e perspetivas de evolução das mesmas, privilegiando a 
requalificação de equipamentos existentes;

Construir a bancada no campo desportivo municipal do S. C. 
Vista Alegre; 

Iniciar o projeto de requalificação do complexo desportivo do 
GD Gafanha; 

Requalificar o Pavilhão Desportivo da Gafanha do Carmo; 
Apoiar eventos desportivos e lúdicos vários, associados à 

promoção de vida saudável, como a “Rota do Bacalhau” entre 
outros;  

Apoiar as atividades promovidas pelas Associações 
Desportivas do Município, no âmbito da formação e da 
competição, através dos Acordos de Cooperação e Contratos 
Programa de Desenvolvimento Desportivo;

Apoiar a articulação entre a oferta do Desporto Escolar dos 
Agrupamentos com as modalidades desenvolvidas pelas nossas 
Associações;

Ao longo do ano a área do Desporto irá ainda colaborar com 
outras áreas de atuação/intervenção, na organização de eventos 
e provas diversas, nomeadamente com a Educação, Juventude e 
apoio ao Movimento Associativo do Município entre outros; 

Realizar a 5.ª Corrida Popular da Costa Nova, a II Minimaratona 
de Ílhavo, a XI Travessia da Ria a Nado, entre outras atividades.

Outras Atividades Cívicas e Religiosas

Juventude e Tempos Livres

Segundo dados dos últimos Censos (2011), dos 38.598 habitantes 
do Município de Ílhavo, 10.217 são crianças e jovens com idades 
compreendidas entre os 0 e os 24 anos, o que corresponde a 26,5% 
do total da população. Neste contexto pretende-se criar condições 
para mobilizar os jovens na participação na vida do Município, 
nas suas mais diversas vertentes. 

Os jovens tornam o Município mais dinâmico e competitivo, 
daí a necessidade de envolvimento dos mesmos de forma ativa 
nas atividades promovidas pelo Município. Nesse sentido, 
pretendemos desenvolver atividades e eventos que vão ao 
encontro dos gostos e interesses dos jovens, de forma a cativar a 
atenção dos mesmos.

Uma componente substancial das ações que nos propomos a 
desenvolver para a juventude, estão incluídas, embora de forma 
não tão direta, em múltiplas seções das Grandes Opções do Plano. 

Assim, e de forma complementar, indicamos as seguintes ações: 
Criar e dinamizar o Conselho Municipal da Juventude; 
Reforçar o Programa Regular de Dinamização e Animação 

dos Fóruns Municipais da Juventude, sempre com a preocupação 
da inovação constante, e consolidar o seu trabalho enquanto 
principal espaço de interação e de apoio qualificado à juventude 

no Município. Inclui apoio no estabelecimento de “pontes” para 
desenvolvimento de projetos concretos, com outras entidades no 
Município de Ílhavo; 

Apoiar eventos e atividades várias promovidos na área da 
ciência e tecnologia para a juventude; 

Apoiar o surgimento de novas Associações ligadas à juventude 
no Município de Ílhavo; 

Reforço do Programa Municipal de Ocupação dos Tempos 
Livres – PMOTL2018, alargando à participação de mais jovens e 
novos projetos; 

Manutenção do Programa Vocação; Programa Municipal de 
Bolsas de Estágio de Trabalho; Formação - realização dos cursos 
de informática nos nossos Espaços Internet;

Apostar na iniciativa Assembleia Municipal Jovem para 
estudantes do 9.º ano;

Dinamizar o Concurso Literário Jovem destinado a todos 
os níveis ensino do Município do 1º ao 12º; Oficinas Criativas, 
Workshops Gratuitos e Falar+ sobre diferentes temáticas.

Face ao sucesso alcançado e consolidado desde o seu 
lançamento, manteremos a aposta nas seguintes iniciativas: 
Marolas Ílhavo 2017, Grande Pedalada, Corrida Mais Louca da 
Ria, entre outras. 

Os domínios da empregabilidade, do apoio na formação, na 
procura do primeiro ou de novo emprego, têm constituído uma 
aposta forte do Município de Ílhavo, que se concretiza com ações 
regulares que passam pelas sessões de procura de emprego, 
lançamento de ofertas de trabalho, inscrição no próprio serviço, 
espaço de apoio diverso ao desempregado (no qual se sublinha 
a dinamização do Grupo de Entreajuda à Procura de Emprego – 
GEPE), Feira do Emprego, entre outros, assumindo-se ainda como 
um espaço de formação diversa.

Outras Atividades

Durante o ano de 2018 manteremos o acompanhamento da 
gestão das “Capelas Mortuárias” cedidas às Juntas de Freguesia 
da Gafanha de Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do 
Carmo.

Funções Económicas
Estruturas de Apoio à Atividade dos 
Pescadores

Apoiaremos os nossos investidores nas suas justas 
reivindicações junto do Governo da Nação no que concerne 
essencialmente à revisão da área máxima de construção 
admissível associada à instalação de apoios e infraestruturas para 
acondicionamento de material e serviços afetos às explorações 
aquícolas e ao desenvolvimento de uma política de simplificação 
do quadro jurídico no que concerne, em especial, à simplificação 
dos procedimentos relativos à emissão de licenças de utilização 
para o desenvolvimento das suas atividades. 

Acompanharemos no âmbito da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro (CIRA), e da Associação “Fórum Mar Centro” 
entidade gestora do “Cluster do Mar”, a preparação e aplicação da 
DLBC Costeira (Desenvolvimento Local de base Comunitária), 
reforçando por um lado o trabalho desenvolvido até ao momento 
junto das Comunidades Piscatórias, e por outro a promoção do 
território e dos produtos da Ria de Aveiro assim como as atividades 
económicas ligadas ao Mar, à qualificação e valorização da Ria 
de Aveiro e ao apoio às suas importantes atividades tradicionais 
como a pesca, em ligação direta com o desenvolvimento turístico 
no Município.

Continuar a desenvolver ações para a construção do Cais de 
Abrigo da Gafanha da Nazaré (a norte da EPA).

Proceder à requalificação e restauro das instalações terrestres, 
nomeadamente armazéns dos apetrechos de pesca no Cais da 
Gafanha da Encarnação, já com apoio Comunitário aprovado.

Estabelecimentos Industriais 
Ligados ao Abastecimento

O Município de Ílhavo apresenta hoje uma economia moderna 
e diversificada com níveis relevantes de sustentabilidade e de 
inovação, apresentando uma qualidade de especialização e de 
tecnologia, num número já considerável de casos, de referência 
nacional e internacional. Não obstante a maturidade e qualidade 
das nossas empresas, entendemos que, também ao nível da 
economia, compete ao Município de Ílhavo desempenhar um 
papel ativo e estruturante.

Naturalmente, apostaremos também nas áreas de acolhimento 
e inovação empresarial para a localização de novas empresas, e 
pretendemos desenvolver uma política pró-ativa e dedicada para 
a captação de investimento e emprego qualificado para o nosso 
Município.

Assim, propomo-nos desenvolver as ações que a seguir se 
apresentam:

Construir e dinamizar a Área de Acolhimento Empresarial 
e de Inovação da Gafanha de Aquém, com financiamento já 
aprovado pelo Centro2020; 

Requalificar gradualmente a Zona Industrial da Mota e 
expandi-la em 30 hectares. Inclui, em primeiro lugar, a aquisição 
de terrenos para permuta com o ICNF e, em segundo lugar, a 
construção das infraestruturas; 

Apostar no desenvolvimento e qualificação da Zona Industrial 
das Ervosas com a construção da ligação ao acesso da A17, 
iniciando o processo de negociação dos terrenos para aquisição, 
dado que o projeto se encontra finalizado;

Promover ações de sensibilização e de discussão do impacte e 
desenvolvimento da Industria 4.0 Digitalização da Economia no 
Município de Ílhavo, visando a adoção destas tecnologias pelas 
nossas empresas, bem como a fixação de empresas produtoras de 
tecnologias e sistemas inovadores para esta área; 

Reforçar o apoio ao empreendedorismo no Município através 
da nossa Incubadora de Empresas;

Cooperar no aprofundamento da Rede de Incubadoras da 
Região de Aveiro (Rede IERA);

Concretizar protocolos de colaboração, designadamente com 
a Universidade de Aveiro e com o Parque de Ciência e Inovação, 
para apoio especializado às startups da Incubadora de Empresas 
do Município de Ílhavo; 

Ser uma referência ao nível da Responsabilidade Social 
Cientifica, consolidando competências internas para estabelecer 
pontes e apoiar, nas fases iniciais, as relações entre as empresas e 
instituições sedeadas no Município com as entidades do sistema 
científico e tecnológico.

Continuar a estimular a parceria com o “Laboratório de 
Ciência Oceanográfica – ECOMARE”, liderada pela Universidade 
de Aveiro, localizado junto ao Jardim Oudinot, sendo a Câmara 
Municipal, no futuro próximo, responsável pelo controlo e gestão 
das visitas em parceria e em rede com o Museu Marítimo de 
Ílhavo e Museu da Vista Alegre.

Transportes e Comunicações

Rede Viária e Sinalização

O elevado número de projetos já aprovados no âmbito dos 
fundos comunitários (que terão a sua execução plena durante 
os próximos anos) e o maior equilíbrio financeiro do Município 
alcançado através do excelente trabalho realizado nos últimos 
quatro anos, permitem antever as melhores perspetivas de 
continuarmos num caminho, com a certeza da melhoria da 
qualidade de vida, da sustentabilidade ambiental, da inclusão 
social, da atratividade económica e geração de emprego, 
acelerando a atração e a fixação de pessoas e famílias no nosso 
Município, sendo a qualidade da rede viária e melhores acessos, 
um fator fundamental para esse desiderato. 

Assim, propomo-nos desenvolver as ações que a seguir se 
apresentam:  

Dar início ao estudo prévio da Via de Cintura Nascente a 
Ílhavo que ligará a Via da Obra da Criança à Vista Alegre; 

Projetar o novo acesso viário à Obra Casa da Criança;
Projetar a abertura de novos arruamentos em áreas urbanas 

do Município, onde tal se justifique, com realce, entre outros, para 
a ligação à Rua da Escola da Coutada e à Rua Dinis Gomes;

Requalificar e pavimentar arruamentos secundários, travessas 
e becos, após as obras de saneamento na Gafanha da Nazaré;

Estabelecer e implementar um plano de repavimentação 
dos arruamentos do Município e de melhorias de sinalização 
horizontal, onde tal se justifique e dando preferência a ruas com 
infraestruturas já existentes;

Ultrapassado o longo e difícil processo de aprovação e 
tramitação do Relevante Interesse Público (RIP) da obra de 
Alteração Viária da Rotunda de Barra, concluiremos em meados 
de 2018 esta importante e significativa empreitada, propiciando 
desta forma melhores condições de segurança e fluidez de tráfego 
a todos os utilizadores. 

Continuar a desenvolver um trabalho de sinalização vertical e 
horizontal dos arruamentos do Município com reforço nos locais 
mais críticos em especial em zonas de maior tráfego pedonal, 
sobretudo crianças, implementando, sempre que necessário, 
zonas de acalmia de tráfego;

Executar e continuar a implementar o Plano de Circulação 
e trânsito do Município, incluindo a verificação e análise de 
situações anteriormente implementadas e que carecem de 
eventual retificação.

Transportes (Mobilidade)

O direito à mobilidade deve ser encarado como um direito 
essencial de uma cidadania inclusiva, moderna e qualificada. 
Cada vez mais presente nas políticas da União Europeia, a 
mobilidade sustentável visa promover as deslocações com 
segurança e conforto, em tempo e custos aceitáveis, com maior 
eficiência energética e menores impactos ambientais.

Assim, e tendo em consideração estes pressupostos, está 
definido um conjunto de ações para o ano de 2018, nomeadamente:

Continuar a apostar no serviço de transporte público 
“ÍlhavoIn” para servir áreas do Município de Ílhavo não cobertas 
por transportes públicos. Contudo deve ser feito um balanço 
desta medida, tendo como objetivo eventuais ajustamentos no 
futuro próximo;

Estudar a implementação de transportes públicos regulares 
de e para as Zonas Industriais do Município a partir das várias 
freguesias do concelho; 

Procurar dotar os circuitos de transporte público de paragens 
mais dignas, cómodas, acessíveis a todos e com informação 
adequada;

Trabalhar em estreita cooperação com a Autoridade Regional 
de Transportes (CI Região de Aveiro) no âmbito da emissão 
e controle de licenças de operadores de transporte público, 
designadamente, para a garantia de horários adequados e 
qualidade de serviço no Município de Ílhavo.



Comércio e Turismo

Mercados e Feiras

Manter a boa gestão dos Mercados e Feiras, contribuindo para 
a atração de público e comerciantes, assim como para o equilíbrio 
orçamental e na qual se inclui, à semelhança do que tem vindo a 
ser feito, a sua melhor divulgação e manutenção da qualidade do 
funcionamento em especial nos Mercados da Barra, Costa Nova 
e Feira dos 13.

Manter a boa gestão da Venda Ambulante na área do 
Município, em especial nas zonas balneares, promovendo o 
melhor ajustamento e adaptação às exigências relacionadas 
essencialmente com o denominado “Licenciamento Zero”.

Manter o 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

O Município de Ílhavo goza de um imenso potencial turístico, 
suportado num território de beleza extraordinária, em que o seu 
património natural, imaterial e construído é marcante para todos 
os que nos visitam e que nos conhecem de uma ou de outra forma, 
através deste ou daquele meio. 

Notoriamente, e ao longo dos últimos anos, temos conseguido 
realizar um trabalho com impactes extremamente positivos para 
o turismo no Município de Ílhavo, sendo que para tal muito tem 
contribuído a canalização de recursos financeiros, materiais e 
humanos com escala e dimensão relevantes. 

Entendemos também que o desenvolvimento turístico, e 
em especial o desenvolvimento do Turismo de Futuro que 
pretendemos, é também feito com o contributo atento, dedicado 
e qualificado, da restauração, da hotelaria e dos operadores 
turísticos com atuação no Município, a que acrescem, 
naturalmente, os nossos clubes e associações. Todos em conjunto 
temos conseguido ser atores principais na geração, atração e 
qualificação do nosso turismo.

Desenvolver o Turismo Náutico como estratégia diferenciadora 
a ser prosseguida pelo Município, envolvendo, designadamente, 
o Fórum Náutico, a APA, SA, a Docapesca e a Turismo Centro 
de Portugal e que se prevê que possa também vir a induzir, em 
paralelo, o desenvolvimento e a implementação da “Estação 
Náutica do Município de Ílhavo”; 

Inventariar e promover o turismo e o património associado à 
arqueologia subaquática do Município;

Manter os melhores padrões de qualidade para a Bandeira 
Azul nas praias da Barra e da Costa Nova;

Consolidar a aposta no programa “Marolas” para a divulgação e 
animação das praias, sempre com a preocupação da sua inovação 
constante; 

Manter uma grande aposta nos eventos anuais de forte 
componente identitária e potencial turístico; 

Estudar a criação de infraestruturas básicas de apoio ambiental 
e de estacionamento para as autocaravanas em diferentes locais 
do Município, em especial nas Praias da Barra e Costa Nova; 

Estudar soluções de mobilidade, assentes em transportes 
públicos para a ligação entre as praias, hotéis e os centros urbanos, 
designadamente na época balnear, servindo o Museu Marítimo e 
o Museu da Vista Alegre.

Aprofundar a dimensão e o carácter de “Referência Nacional e 
Internacional” do Museu Marítimo de Ílhavo, com investimentos 
para a sua continua diferenciação de forma sustentável e captação 
de novos e diversos públicos;

Apoiar a qualificação e regeneração urbana do Bairro Operário 
da Vista Alegre, conforme protocolo existente com a Vista Alegre 
| Atlantis;

Organizar o Festival do Bacalhau em parceria com a Confraria 
Gastronómica do Bacalhau, o Festival do Marisco em parceria 
com o Illiabum Clube, o Festival da Sardinha em parceria com a 
Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro (APARA) e a 
Rota das Padeiras, em parceria com a ACR Os Baldas; 

Criar a Rota do Bacalhau e realizar anualmente o Festival de 
Gastronomia de Bordo, em articulação com os nossos restaurantes 
e antigos cozinheiros dos navios bacalhoeiros; 

Continuar a apoiar a realização anual da Miss Ativo Cup;
Concretizar o projeto “Município de Ílhavo – Destino Turístico 

Inteligente”, para apoio aos turistas e visitantes na obtenção de 
informação para melhor conhecimento do Município, reserva 
de serviços e organização das deslocações (antes, durante e 
após). Prevê a participação das empresas, associações náuticas e 
operadores turísticos com atividade no Município de Ílhavo;

Implementar redes wi-fi de acesso gratuito nos espaços 
culturais e museológicos e áreas públicas de maior afluência 
turística do Município de Ílhavo;

Continuar o trabalho de excelência na promoção turística 
do Município de Ílhavo, especialmente junto dos meios 
de comunicação social de grande audiência e visibilidade, 
designadamente, junto de televisões, da imprensa escrita e, 
progressivamente, das redes sociais;

Aprofundar a ligação com a Turismo Centro de Portugal.

Outras Funções
Juntas de Freguesia

No próximo ano de 2018, será dada continuidade às parcerias 
com as Juntas de Freguesia, negociando e concretizando os 

objetivos dos “Acordos Interadministrativos” (dando preferência 
a obras a realizar pelas Juntas), 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 n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

Análise Orçamental 
e Financeira

A elaboração do orçamento para 2018 é sustentada nas regras 
orçamentais determinadas pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais.

Refira-se que, apesar da aprovação do Decreto-Lei n.º 192/2015, 
de 11 de setembro, que prevê a implementação do Sistema de 
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
(SNC-AP), e que revoga, entre outros diplomas, o Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), a atual proposta 
de orçamento para 2018 é ainda alicerçada no POCAL, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, de acordo com 
as indicações da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), 
considerando que é esse o referencial contabilístico que ainda 
se encontra em vigor. A partir de 1 de janeiro de 2018 haverá 
um ajustamento em sede de execução para os modelos de relato 
previstos no SNC-AP.

Em 2018, as propostas de orçamentos dos municípios 
continuam a ter que ter presente o assente na Lei n.º 53/2014, de 25 
de agosto, que aprova o regime jurídico da recuperação financeira 
municipal regulamentando o Fundo de Apoio Municipal (FAM) e 
que estipula o capital social do fundo e a contribuição do conjunto 
dos municípios em 50%, ficando a cargo do Estado o valor 
remanescente.

O rigor e transparência na gestão e a correta e cuidada aplicação 
do erário público constituem os princípios fundamentais da 
política orçamental do Município de Ílhavo. Neste ciclo político, 
o desenvolvimento social, económico e cultural constitui a 
orientação principal do orçamento municipal, asseverando o 
controlo da dívida global e a seletividade da despesa municipal. 

Por outro lado, a conjuntura económica e política do país 
tem irrefutáveis consequências na administração e gestão 
autárquica. Essas consequências tornam-se ainda mais 
evidentes se considerarmos que, embora as autarquias locais 
retenham autonomia administrativa, financeira e política 
para regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob sua 
responsabilidade e que visa a prossecução de interesses próprios 
das populações, persistem ainda regras e procedimentos que 
limitam a autonomia real do poder local, nomeadamente, na 
gestão dos fundos comunitários que, provavelmente, teriam 
evitado os atrasos verificados na execução do Portugal 2020.

Contudo, mantemos de forma revigorada, a determinação e a 
responsabilidade da gestão da Câmara Municipal, ambiciosa no 
aproveitamento das oportunidades existentes, atenta na gestão 
das dificuldades presentes, ativa e solidária na concretização do 
importante ciclo de investimentos da Câmara que continuamos 
a executar.

Importa realçar que se encontram estrategicamente definidos 
inúmeros projetos no Plano Plurianual de Investimentos e no 
Plano de Atividades Municipais, com o objetivo de potenciar a sua 
inclusão no quadro comunitário de apoio, Portugal 2020, alguns 
dos quais no âmbito da parceria existente com Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).

Deixamos uma nota para o valor previsto da receita relativa 
a fundos comunitários (6,3M€), que julgamos conseguir o seu 
recebimento, em 2018, e que corresponde a valores relacionados 
com o financiamento de empreitadas que agora se concluíram, 
ainda os 5% finais de obras, bem como em regime de overbooking, 
nomeadamente a Via de Acesso ao PCI, ou ainda o acesso a novos 
fundos no âmbito do quadro comunitário já referido. 

Neste capítulo, é importante realçar a sustentação financeira 
das Grandes Opções do Plano e do Orçamento 2018, 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. 

As Grandes Opções do Plano 2018, documento que cumpre 
quer as regras da boa gestão quer as condicionantes impostas 
pela Lei das Finanças Locais ou ainda a Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso, (sem prejuízo da previsível suspensão 
de aplicação aos Municípios cuja dívida total não ultrapasse 1,5 
da média da receita corrente dos últimos três anos, como é o caso 
do Município de Ílhavo) e na senda de anos anteriores, continua 
a assumir um nível de investimento Municipal elevado, com 
um valor já definido de 13.636.350 euros, a que acrescerá um 
montante previsto na ordem de 1.000.000 euros o qual será 
adicionado aquando da integração do saldo de gerência. 

Este valor, constante das Grandes Opções do Plano para 2018 
apresenta um aumento em cerca de 9% se o compararmos com 
os valores iniciais previstos para 2017, com o valor de 12.515.100 
euros, o que demonstra a capacidade deste executivo potenciar 
o investimento municipal e na valorização da imagem dos 
produtos e serviços regionais, consolidando o reconhecimento do 
concelho no panorama nacional, tendo sempre em consideração 
a necessidade de só se poder assumir encargos desde que haja 
capacidade para os pagar num prazo relativamente curto, inferior 
a 90 dias. 

O montante global do Orçamento da Câmara Municipal 
de Ílhavo (CMI) para 2018 (investimento + despesas de 
funcionamento), assume o valor de 29.200.000 euros. Se 
comparado com o ano de 2017 verifica-se um aumento 
aproximado de 10%, onde o valor análogo foi de 26.500.000 euros, 
ambos sem saldo de gerência. 

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 onera parte do orçamento do novo ano. Apesar 
de a dívida prevista a transitar para 2018, poder ser ligeiramente 
superior, aquela que se previu transitar de 2016 para 2017, a 
percentagem acima referida, não deixa de confirmar um nível de 
investimento que queremos que continue ambicioso. 

A opção que foi assumida com esta nova dimensão financeira, 
leva a um aumento face aos valores assumidos em 2017, de 8,96% 
das GOP/inicial e de um aumento de 10,19% do Orçamento/inicial. 

A gestão das despesas de funcionamento vai continuar a 
ser feita com contenção e rigor, implementada em contexto de 
conjuntura económica adversa, ainda com bastantes incertezas. 
Desta forma, a perceção das condicionantes externas assume 
importante relevo na elaboração dos documentos previsionais. 
Todavia, e fruto dessa contenção e rigorosa gestão tem sido 
possível pautar a sua atuação pela prestação consistente e regular 
de apoios financeiros, nomeadamente às Associações municipais, 
às Juntas de Freguesia, aos Bombeiros, entre outras, assente em 
critérios de equidade e transparência.  

Igualmente se destaca o forte apoio aos mais desfavorecidos, 
através da alocação ao Fundo de Apoio às Famílias e Indivíduos 
Carenciados (FMAFIC), com valores previstos de mais de 120 
mil euros/ano, que de entre outras iniciativas, contribuiu para 
a distinção, pelo segundo ano consecutivo, como “Autarquia 
Familiarmente Responsável”.

Igualmente, é possível, manter a redução da taxa de IMI, 
decidida no ano anterior, no sentido de desonerar os orçamentos 
familiares associado à minoração em função do número de filhos 
dos agregados familiares. 

O valor previsto para as despesas de funcionamento é de 
15.563.650 euros, tendo sido 13.984.900 euros em 2017, isto 
é, um valor superior (11%), destacando-se o comportamento 
das seguintes rubricas: Despesas de pessoal de 5.967.950 euros 
contra 5.665.200 euros de 2017, bem como a rubrica de Passivos 
Financeiros com 3.305.000 euros, superior em cerca de 1M€ 
quando comparado com 2017, a que corresponde o valor de 
empréstimo bancário de curto prazo que pretendemos contrair 
para permitir um ritmo de pagamento equilibrado ao longo do 
ano de 2018.

A diminuição das aquisições de bens e serviços com 9.992.050 
euros contra os previstos 10.118.650 euros de 2017, demonstram 
a manutenção dos serviços prestados, e que contemplam, entre 
outros, os contratos de fornecimentos e/ou serviços de execução 
contínua. Em contrapartida, regista-se um aumento no valor das 
aquisições de bens de capital passando de 5.639.900 euros em 
2017 para 7.212.850 euros em 2018, embora estes valores estejam 
sujeitos ao longo de 2018 à natural dinâmica orçamental. 

A despesa de funcionamento é de apenas 53,30% 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. Aliás, um valor 
bastante aproximado ao verificado em 2017 (52,77%) por força da 
manutenção do investimento, 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 2017 e afeto, 
na sua maioria, a investimento municipal, prevendo-se um 
montante de 1M€. 

Sem prejuízo do princípio do equilíbrio orçamental consagrado 
no POCAL, que é cumprido, o regime financeiro das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais, publicado através da Lei 
no 73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 40.º, determina ainda 
que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas 
correntes, acrescidas das amortizações médias de empréstimos de 
médio e longo prazo. A presente proposta de orçamento cumpre 
esta regra apresentando para 2018 uma previsão de excedente de 
2,26M€ euros, tal como se demonstra no quadro infra:

A discriminação das despesas e das receitas pode ser verificada 
nos mapas do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (Plano 
Plurianual de Investimentos + Plano de Atividades Municipal).

Financiamento das 
Grandes Opções do Plano 
(resumo):

Dotação total do Plano
Encargos de funcionamento

Receitas orçamentadas

Receita corrente bruta prevista
Despesa corrente prevista

Saldo Corrente
Amortização média dos EMLP

Excedente anual

21.089.397,00 €
16.962.550,00 €

4.126.847,00 €
1.866.156,66 €
2.260.690,34 €

14.636.350,00 €
15.563.650,00 €
29.200.000,00  €
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1.ª edição
Festival da Sardinha 
da Costa Nova
sardinha da costa portuguesa 
foi rainha

Ria a Gosto
11.º Festival de Marisco da Costa Nova

promoveu o melhor marisco da região
Numa organização conjun-

ta entre o Illiabum Clube e a 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
teve lugar entre os dias 3 e 6 
de agosto, no relvado da Costa 
Nova, a décima primeira edi-
ção do “Ria a Gosto” – Festival 
de Marisco da Costa Nova.

Num ambiente informal de 
uma mega tenda enquadrada 
pelo Canal de Mira e pelos pa-
lheiros da Costa Nova, o Fes-
tival de Marisco, que é já uma 
referência no calendário do 
Município de Ílhavo, recebeu 
mais de 2.000 visitantes.

A sardinha ganhou especial 
destaque nos dias 13, 14, 15 e 
16 de julho, na Costa Nova, 
pelas mãos da APARA - Asso-
ciação de Pesca Artesanal da 
Região de Aveiro, com o apoio 
da Câmara Municipal de Ílha-
vo e da Junta de Freguesia da 
Gafanha da Encarnação.

À semelhança dos anos an-
teriores, este encontro gas-
tronómico com mariscos da 
Ria de Aveiro forneceu mais 
de duas toneladas de marisco, 
entre berbigões, navalhas, vá-
rias espécies de camarão, san-
tolas, sapateiras recheadas, 
ameijoas, percebes e ostras.

Para além da importância 
da receita angariada por for-
ma a apoiar uma das mais 
emblemáticas equipas de bas-
quetebol nacional, o Illiabum 
Clube, este evento voltou a 
aliar os produtos da “Ria de 
Aveiro” à dinamização da 
economia local, tendo a Costa 
Nova como grande anfitriã.

Nestes quatro dias de certa-
me, foram assadas e servidas 
mais de uma tonelada de sar-
dinhas, traduzindo-se em cer-
ca de 4.000 refeições. 

O objetivo deste evento foi 
promover a sardinha, produto 
com grande tradição e grande 
abrangência regional, e a Cos-
ta Nova e a sua comunidade 
piscatória, tendo-se registado 
o grande envolvimento dos 
associados da APARA na or-
ganização do mesmo.

Em 2018, espera-se uma se-
gunda edição ainda melhor. 
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Prémios de Artesanato 2017

1.º Prémio – Maria Cláudia Conde com o trabalho “Faina Sentida”
2.º Prémio – João José Amaro Melo, com o trabalho “Palheiro de Sal”
3.º Prémio – Eduarda Gaspar, com o trabalho “Barco”
Menções Honrosas:
- Jorge Miguel Rodrigues Cardoso com o trabalho “Momentum” 
- Maria João da Silva Fidalgo Cravo com o trabalho “Casas Modernas”
- Simone Rocha Sá com o trabalho “Do Mar do Norte para a terra da lâmpada”
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Festival 
do Bacalhau 2017
mais refeições e 
mais bacalhau consumido

A edição 2017 do maior Festival do 
Bacalhau do país, que mais uma vez 
decorreu no Jardim Oudinot, na Ga-
fanha da Nazaré, fechou portas no dia 
13 de agosto, depois de cinco dias ple-
nos de atividades e de público.

Foram mais de 150.000 as pessoas 
que fizeram parte deste evento que 
completou uma década e que tem vin-
do a crescer de ano para ano, não só 
em termos de volume de público, como 
também em termos de qualidade e de 
diversidade de ações do programa.

Com um balanço inquestionavel-
mente positivo, a edição 2017 repre-
senta o atingir da maturidade plena 
deste modelo de festival, iniciado em 
2014 e idealizado, sobretudo, para a 
família, proporcionando cinco dias 
de entretenimento de manhã à noite, 
para todas as idades. Para isso muito 
contribuiu, este ano, a aposta na reor-
ganização do Cais Ria, zona de relvado 
junto ao Navio-Museu Santo André, 
onde se criou um ambiente bastante 
aprazível para a fruição do espaço, en-
riquecido com jogos, ateliês, animação 
de rua, pequenas atuações musicais 
e aulas de fitness. O sucesso do Cais 
Ria foi bem visível todos os dias, com 
milhares de pessoas a usufruírem do 
espaço, em momentos de pura descon-
tração e prazer, vividos em família. E 
isso prova, exatamente, que este even-
to é muito mais do que um festival de 
música e de bons pratos de bacalhau.

Ali ao lado, no Pavilhão Terra e Mar, 
passaram durante os cinco dias do fes-
tival dezenas de milhares de pessoas, 
que aí puderam assistir a diversas 
ações, como os sempre muito concor-
ridos showcookings e degustações. 
Além disso, a área de artesanato rece-
beu inúmeros apreciadores das artes 
manuais.

À semelhança do ano passado, em 
que o Festival recebeu a Islândia como 
país convidado, em 2017, o Município 
de Ílhavo recebeu Espanha, através 
da região da Galiza. A presença gale-
ga fez-se sentir sobretudo no dia 11 de 
agosto, com exposições e diversas ati-
vidades desta região do país vizinho, 
com destaque para projeto “Enreda-
das”, atividades para crianças e um 
showcooking.

Como habitual, os espaços de restau-
ração geridos por dez associações do 
município, em parceria com as empre-
sas locais de pesca, contaram sempre 
com sala cheia, tanto nos almoços, 
como nos jantares. Existiram ainda 
dois espaços dedicados ao Pão de Vale 
de Ílhavo, assim como dois bares no 
Cais Ria.

No que diz respeito aos espaços de 
restauração, foram servidas 22.460 
refeições, o que representa um au-
mento de 2.960 refeições, tendo sido 
consumidas cerca de 11,7 toneladas 
de bacalhau, um aumento de mais de 
uma tonelada comparativamente com 
2016, o que faz desta edição a melhor 
dos últimos quatro anos.

Nesta edição de 2017 há também 
que referir as diversas entidades que 
se constituíram como verdadeiras 
parceiras do evento, destacando-se 
a participação da Turismo Centro de 
Portugal, que se revelou mais uma vez 
uma importante mais-valia na promo-
ção de um dos eventos mais marcan-
tes de toda a região centro de Portugal.
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A Câmara Municipal de Ílhavo ade-
riu ao Desafio Gulbenkian “Não à Dia-
betes!”, prevendo-se que um quarto da 
população adulta, entre os 20 e os 79 
anos, do município seja rastreado à do-
ença da diabetes.

Dinamizado em parceria com a Uni-
dade de Cuidados para a Comunidade 
– Laços Mar e Ria (sediada no Centro 
de Saúde de Ílhavo) e Farmácia Senos, 
por indicação da Associação Nacio-
nal das Farmácias, o projeto “Não à 
Diabetes!” tem por base dois grandes 
objetivos: evitar que as pessoas pré-
-diabéticas desenvolvam a doença nos 
próximos cinco anos e identificar, no 
mesmo período, diabéticos que desco-
nheçam ser portadores da doença.

Para avaliar o seu risco quanto à do-
ença da diabetes, os cidadãos deverão 
aceder ao Portal do Serviço Nacional 
de Saúde (https://servicos.min-saude.
pt) ou dirigir-se à Unidade de Cuidados 
para a Comunidade – Laços Mar e Ria, 
no Centro de Saúde de Ílhavo, todas as 
quartas-feiras das 16h00 às 19h00, ou 
ainda à Farmácia Senos (Ílhavo).

Recorde-se que Portugal é o país eu-
ropeu com a taxa de prevalência de 
diabetes mais alta: 13% da população 
com idade entre os 20 e os 79 anos, 
segundo o Relatório de Saúde de 2014, 
da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE).

Fique atento!

Bolsas de Estudo do 
Ensino Superior 2017/2018
20 alunos contemplados

Desafio 
“Não à Diabetes”
1/4 da população adulta 
rastreada à doença da diabetes

Cartão Família do Município de Ílhavo 
conta com 20 parceiros privados

Criado no âmbito do Plano 
Municipal de Apoio à Família, 
em junho de 2016, o Cartão 
Família do Município de Ílha-
vo tem como objetivo promo-
ver o acesso a benefícios na 
aquisição de bens e serviços 
de entidades públicas e priva-
das do município, revelando-
-se fulcral o estabelecimento 
de novas parcerias com enti-
dades interessadas. 

Este Cartão destina-se a 
agregados familiares com 
três ou mais dependentes, 
constituídos não apenas por 
menores dependentes, mas 
também pessoas portadoras 
de deficiência ou pessoas ido-
sas dependentes.

Até ao momento, a Câmara 
Municipal de Ílhavo já cele-
brou 20 Acordos de Coopera-
ção com as seguidas entidades 
privadas, por ordem de adesão:

Faça parte deste projeto. 
Divulgue os seus serviços e 
beneficie as famílias do Mu-
nicípio de Ílhavo, tornando-se 
entidade aderente ao Cartão 
Família!

Mais informações em www.cm-ilhavo.pt 
ou no Gabinete de Atendimento Geral 
na Câmara Municipal de Ílhavo.

No âmbito do Regulamento 
das Bolsas de Estudo do En-
sino Superior e no início de 
mais um ano letivo, a Câmara 
Municipal de Ílhavo procedeu 
à atribuição de 20 Bolsas de 
Estudo do Ensino Superior no 
valor total de 25.280,00 euros.

Nesta edição candidata-
ram-se à atribuição de Bolsa 
de Estudo 36 alunos, sendo 
entregue o valor mensal de 
126,40 euros (de outubro de 
2017 a julho de 2018).

A Câmara Municipal de 
Ílhavo pretende, assim, apoiar 
os estudantes do Município 
de Ílhavo que se encontram 
matriculados em estabeleci-

» Cliabum - Clínica Médica Dentária; 
» Clínica Dentária Ilhavense; Smile.Up; 
» Farmácia Santos; 
» Farmácia Senos; 
» Farmácia Dinis Gomes; 
» Fizionazaré - Clínica de Fisioterapia; 
» Golden Club – Healthclub & SPA; 
» Livrapal - Livraria e Papelaria; 
» Papelaria Milénio; 
» Centro Óptico de Ílhavo – Opticália de Ílhavo; 
» Luísóptica; Optiria; Opticália da Gafanha da Nazaré e Gafanha da Encarnação, 
» RiaÓptica Clínica, Farmácia Branco; 
» Avelab – Laboratórios Médicos de Análises Clínicas; 
» Farmácia Morais; Farmácia Moderna; 
» Gerivida – Prestação de Cuidados Geriátricos e Star Look – Cabeleireiro/Esteticista.

mentos e cursos de ensino su-
perior no território nacional a 
prosseguirem os seus estudos 
após o ensino secundário, in-
centivando o mérito e tendo 
em consideração as situações 
economicamente mais desfa-
voráveis, nomeadamente os 
agregados familiares mono-
parentais, agregados familia-
res com elementos portadores 
de incapacidade, agregados 
familiares em que ambos os 
elementos do agregado fami-
liar se encontrem desempre-
gados e agregados familiares 
em que façam parte dois ou 
mais estudantes do ensino 
superior.
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Face à situação descrita, podem ocorrer 
os seguintes efeitos:

 Danos em estruturas montadas ou suspensas;
 Queda de ramos ou árvores em virtude de vento forte;
 Cheias rápidas em meio urbano devido à acumulação de 

águas pluviais ou insuficiência dos sistemas de drenagem;
 Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, 

nomeadamente em períodos de preia-mar, podendo causar 
inundações em locais mais vulneráveis;

 Inundações de estruturas urbanas subterrâneas devido a 
deficiências de drenagem;

 Inundação por transbordo de linhas de água nas zonas 
mais vulneráveis;

 Fenómenos geomorfológicos causados por instabilidade 
de vertentes associados à perda da sua consistência por 
saturação dos solos;

 Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de 
lençóis de água e/ou gelo;

 Obstrução de vias de circulação por queda de árvores, 
deslizamento ou desabamento de terras, pedras ou outras 
estruturas;

 Acidentes na orla costeira.

Entramos na época de chuvas e ventos intensos, 
agitação marítima e temperaturas de frio intenso, 
que aumentam os riscos de inundações, cheias, 
queda de árvores, deslizamentos de terras 
e de acidentes rodoviários.

Para diminuir os prejuízos materiais, 
ou mesmo perdas humanas, particularmente 
quem vive numa zona de risco deve 
manter-se informado acerca dos procedimentos 
adequados que lhe permitam 
aumentar a segurança.

MEDIDAS PREVENTIVAS

O SMPC recorda que o impacto destes efeitos pode ser 
minimizado com a adoção de comportamentos adequados, 
pelo que divulga as medidas de autoproteção a adotar:

 Fixar as estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, 
placards e outras estruturas suspensas;

 Observar especial cuidado na circulação e permanência 
junto a áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de 
ramos e árvores em virtude de vento mais forte;

 Evitar a circulação e permanência nas terras altas, onde 
as rajadas de vento esperadas são fortes ou muito fortes;

 Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento 
das águas pluviais e a retirada de inertes e outros objetos 
que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre 
escoamento das águas;

 Abster-se de atravessar zonas inundadas, de modo a 
precaver o arrastamento de pessoas e/ou viaturas para 
buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;

 Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e 
tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de 
água nas vias;

 Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e 
zonas ribeirinhas mais vulneráveis a galgamentos costeiros, 
evitando-se circular e permanecer nesses locais;

 Abster-se de praticar atividades relacionadas com o 
mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e 
passeios à beira-mar, evitando-se ainda o estacionamento de 
veículos muito próximos da orla marítima;

 Estar atento às informações da meteorologia e às 
indicações da Proteção Civil e das Forças de Segurança.

COLABORE, a proteção começa em si.

Fenómenos 
Meteorológicos adversos
O SMPC ÍLHAVO aconselha:
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Rua da Presa
3ª feira › Partida 9.09

Chegada 12.22

Complexo Desportivo
2ª feira › Partida 8.56

Chegada 12.34

Gafanha do Carmo
6ª feira › Partida 9.07

Chegada 12.23

Gafanha da Boavista
5ª feira › Partida 9.08

Chegada 12.22 

Vale de Ílhavo
4ª feira › Partida 9.15

Chegada 12.15

Coutad
a

Cam
beia

Quintãs

Presa
Lé

gua

Moitin
hos

Paç
o  d

a E
rm

ida
Vist

a A
legre

Gafa
nha d

a B
oav

ist
a

Gafa
nha d

a

Encarn
aç

ão

Srª
. d

os

Cam
pos

Gafa
nha d

a

Naz
aré Cale

 da V
ila

Gafa
nha d

e

Aquém

Gafa
nha d

o Carm
o

Vale
 de Ílh

av
o

ÍLHAVO (C.M.)
Chegada 9.30
Partida 12.00

Carv
alh

eira

SERVIÇO 
TEMPORARIAMENTE

SUSPENSO 

A Vespa Velutina 

Transporte 
de passageiros 
das periferias 
para o centro da cidade 
de Ílhavo 
ÍLHAVO IN

Passado ano e meio de ser-
viço de transporte realizado 
pelo Ílhavo IN, e após um pri-
meiro momento de avaliação 
do mesmo correspondente 
aos 18 meses da sua utilização, 
que agora terminam, surge a 
necessidade de reformular 
para melhorar o serviço pres-
tado aos nossos munícipes.

Assim, estamos a desen-
volver uma proposta de re-
formulação do projeto que 
assegure a melhoria, a diver-
sificação e integração munici-
pal do sistema de mobilidade 
em várias dimensões e de 
articulação junto do operador 
de forma a adotar medidas de 
melhoria do serviço prestado 
em conformidade e proxi-
midade com as necessidades 
de mobilidade da população, 
sobretudo aquela com menos 
autonomia nesta matéria.

Deste modo, a partir de Janeiro de 2018, 
o serviço de transporte Ílhavo IN 
será suspenso por um período 
o mais breve possível. Agradecemos 
a compreensão de todos, certos de que 
estamos a trabalhar para melhor servir.

Encontra-se neste momento 
em vigor o Plano de Ação da 
Vespa Velutina. O Gabinete 
de Proteção Civil teve nos úl-
timos meses vários contactos 
que denunciavam a presença 
de ninhos de vespas com ca-
racterísticas semelhantes à da 
espécie Vespa velutina, vulgo 
vespa asiática. O SMPC deslo-
cou-se a todos os locais, para 
avaliação da espécie em cada 
situação.

Algumas intervenções, de-
vido à grande altura a que 
se encontravam os ninhos, 
foram realizadas com o apoio 
dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo.

Nesse sentido segue-se um quadro resumo 
das diligências tomadas nos últimos seis meses:

Freguesia

S. Salvador
Gafanha da Nazaré

Gafanha da Encarnação
Gafanha do Carmo

    Total

Ninhos 
Confirmados

36
6
3
1

46

Intervencionados

34
6
3
1

44

Observações

Números 
registados 
até início de 
dezembro 2017
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Município de Ílhavo 
assinalou o Dia da Floresta Autóctone
Woodwatch, de olho… 
no Pinhal da Murteira 

Dia do Animal 
no CROACI
CROACI - Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Companhia de Ílhavo 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo voltou a associar-se à 
Comemoração do Dia da Flo-
resta Autóctone, no âmbito 
do projeto municipal «Woo-
dwatch - de Olho na Floresta», 
com a dinamização de uma 
atividade que teve lugar no 
espaço florestal do “Pinhal da 
Murteira”, Vista Alegre, a 30 
de novembro. 

Esta atividade contou com a 
participação de 40 alunos dos 
5.º e 6.º anos da EB 2,3 da Ga-
fanha da Nazaré, que durante 
a manhã procederam ao ar-
ranque de espécies invasoras, 
designadamente acácias, e à 
plantação de quatro sobreiros. 

A Câmara Municipal de 
Ílhavo agradece assim o em-
penho de todos que desta 
forma contribuíram para a 
preservação das espécies flo-
restais autóctones presentes 
naquele espaço, cuja impor-
tância para a manutenção da 
biodiversidade e ecossistema 
é reconhecida por todos nós.

No âmbito da campanha 
“Adote um Amigo que não o 
abandona!”, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo assinalou, 
no dia 4 de outubro, o Dia do 
Animal no CROACI - Centro 
de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia de Ílhavo (ca-
nil/gatil municipal).

Tendo em consideração que 
a vacinação se realiza todas as 
quartas-feiras, entre as 09h30 
e as 12h00, a Câmara Munici-
pal de Ílhavo promoveu esta 
iniciativa, oferecendo a colo-
cação de pipetas desparasi-
tantes a todos animais que se 
deslocaram ao CROACI nesse 
dia para serem vacinados/
identificados eletronicamente 
ou aqueles que apresentassem 
comprovativo de microchip e 
vacina antirrábica válida.

Recorde-se que a Câmara 
Municipal de Ílhavo encon-
tra-se a promover, desde 1 
de julho, um regime especial 
gratuito de esterilização de 
animais que vierem a ser ado-
tados no CROACI, bem como 
um regime especial para be-
neficiários do Fundo Muni-
cipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados na 
comparticipação na Vacina-
ção Antirrábica, esterilização 
do animal e Identificação Ele-
trónica.

Informe-se pelo n.º de tele-
fone 234 329 605, ou no CRO-
ACI (junto aos Armazéns Ge-
rais CMI).
 
Neste Natal, 
adote um Amigo 
que não o abandona!

PUB

ADOTE UM 
AMIGO QUE NÃO 

O ABANDONA!

Regime Especial 
no CROACI

 

● Esterilização gratuita de animais que 

vierem a ser adotados

● Regime especial para beneficiários 

do Fundo Municipal de Apoio a Famílias 

e Indivíduos Carenciados (comparticipação 

na Vacinação Antirrábica, esterilização 

e Identificação Eletrónica) 

Informe-se das novas medidas para travar o problema 
do abandono e controlar o número de animais vadios 
e errantes na via pública.

CROACI (junto aos Armazéns gerais) / Tel. 234 329 605

www.cm-ilhavo.pt
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“História Trágico-Maríti-
ma” foi o tema da sexta edi-
ção do Seminário Desafios 
do Mar Português, que se 
realizou a 21 de outubro, 
por ocasião do 16.º Ani-
versário da Ampliação 
e Remodelação do Mu-
seu Marítimo de Ílhavo 
(MMI). 

O seminário reuniu 
os melhores especia-
listas da literatura, da 

arte e da história. Com 
a temática da “História Trá-
gico-Marítima”, vista através 

da literatura, da arte e da his-
tória, procurou-se revisitar 
uma visão fatídica e promo-
ver uma reflexão profunda 
sobre o relacionamento da 
sociedade com o mar e o tema 
intemporal das tragédias ma-
rítimas. Destacaram-se, ain-
da, do programa uma visita 
guiada à exposição História 
Trágico-Marítima e uma me-
sa-redonda sobre a tragédia 
dos refugiados e o papel da 
Marinha Portuguesa.

O seminário contou com 
a parceria do Centro de In-
vestigação Transdisciplinar 
«Cultura, Espaço e Memória» 
(CITCEM), da Faculdade de Le-
tras da Universidade do Porto, 
do Centro de Estudos Inter-
disciplinares do Século XX 
(CEIS20) da Universidade de 
Coimbra, e do Centro de His-
tória de Além-Mar (CHAM) da 
Universidade Nova de Lisboa.

Seminário 
Desafios do Mar 
Português
“História Trágico-Marítima”
O seminário reuniu os melhores 
especialistas da literatura, 
da arte e da história

Entrega dos Prémios
4.º Concurso de Modelismo 
Náutico do Museu
Marítimo de Ílhavo
Modelos encontram-se 
expostos no átrio do Museu

O 4.º Concurso de Modelis-
mo Náutico, lançado em janei-
ro deste ano, terminou com 
a exposição dos seis modelos 
apresentados. O prémio foi en-
tregue a 18 de novembro a Sér-
gio Paulo Neto Oliveira Agra, 
autor da obra vencedora, o mo-
delo da Canoa da Picada “Fati-
nitza”, que fará parte da coleção 
do Museu Marítimo de Ílhavo.

De periodicidade bienal, o 
Concurso de Modelismo Náu-
tico MMI tem como objetivo 
promover a cultura náutica 
como forma de expansão da 
Cultura Marítima, em geral, 

e a consolidação do projeto 
sociocultural do Museu Marí-
timo, em especial. 

Como entidade promotora e 
patrocinadora, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo atribui, atra-
vés da decisão do júri consti-
tuído para o efeito, o Prémio 
de Modelismo MMI “especial 
80 anos” no valor de 4.500,00 
euros, acrescendo 1.000,00 
euros ao valor do prémio ha-
bitual ficando a obra premia-
da a constituir propriedade da 
Câmara Municipal de Ílhavo 
e integrada no espólio do Mu-
seu Marítimo. 

Ainda dentro das comemo-
rações do 80.º aniversário, o 
Museu Marítimo de Ílhavo 
organizou a Festa dos Baca-
lhoeiros, a 23 de setembro, um 
encontro entre gerações de 
homens de todo o país que an-
daram ao bacalhau nos mares 
gelados do Atlântico Norte.

Os participantes tiveram a 
oportunidade de reviver ex-
periências e visitar o Museu 
Marítimo e o Navio-Museu 
Santo André. Pelo meio reali-
zou-se um almoço partilhado 
no Jardim Oudinot. 

Portal Homens e Navios do Bacalhau » http://mmi.t-t.pt/

Festa dos Bacalhoeiros
Iniciativa promoveu o encontro 
entre homens do bacalhau 
de todo o país

Durante o dia foi ainda 
apresentada a versão final do 
Portal Homens e Navios do 
Bacalhau, uma ferramenta 
digital de recolha e de parti-
lha da memória coletiva da 
grande pesca, que permite a 
inclusão, pelos familiares ou 
pela comunidade, de novas 
informações, imagens, víde-
os ou documentos. Este por-
tal é fruto da junção de duas 
preciosas bases de dados – as 
fichas de inscrição do Grémio 
dos Armadores dos Navios da 
Pesca do Bacalhau e a base de 
dados Frota Bacalhoeira Por-
tuguesa 1835-2005 – resul-
tando num museu virtual do 
património humano da pesca 
do bacalhau que relaciona 
dois elementos fundamentais 
para a pesca do bacalhau: os 
homens e os navios.

 “Invisível” é um projeto 
fotográfico que promove o 
diálogo entre as peças da ex-
posição permanente do Mu-
seu Marítimo de Ílhavo e a 
invisibilidade das peças que 
estão em reserva, propondo 
uma leitura complementar e 

Exposição Invisível, 
projeto fotográfico de Hermano Noronha

enriquecedora das coleções 
do Museu. 

Esta exposição, inserida nas 
várias salas da exposição per-
manente, pretende estimular 
o diálogo sobre o papel dos 
museus como instrumentos 
de preservação e legitimação 

de objetos e narrativas. 
Com fotografias de Herma-

no Noronha, Alexandre Sam-
paio, Ricardo Raminhos, João 
Malaquias, a exposição estará 
patente até 4 de fevereiro de 
2018.
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O Museu Marítimo de Ílha-
vo celebrou 80 anos de vida no 
dia 8 de agosto. 

O programa comemorativo 
dirigido a público dos 8 aos 80, 
realizou-se de 4 a 8 de agosto, 
com diversas atividades, com 
entrada gratuita. As come-
morações começaram por se 
dedicar às crianças, com uma 
noite passada na companhia 
dos bacalhaus (de 4 para 5 
de agosto), que rapidamente 
esgotou. Na manhã seguin-
te, realizou-se um workshop 
de gastronomia de bordo e à 
tarde Rodolfo Castro trouxe 
o pior contador de histórias 
dos sete mares, uma sessão de 
histórias divertidas para toda 
a família.

Ao final da tarde, a Radar 
360º apresentou uma surpre-
endente performance espe-
cialmente preparada para o 
Museu Marítimo de Ílhavo. 
O espetáculo “site specific” 
decorreu em várias zonas do 
Museu, com várias etapas, 
diferentes intérpretes e moda-
lidades, como roda cyr, teatro 
físico, teatro cómico, corda, 
dança vertical, dança contem-
porânea e mastro chinês. 

80.º aniversário
Museu Marítimo 
de Ílhavo
Espetáculos da Radar 360º 
e Filarmonia das Beiras 
foram os momentos altos

Nesta performance, a Com-
panhia Radar 360º estudou os 
acontecimentos trágicos mais 
relevantes e, sem a pretensão 
de fazer uma recriação histó-
rica, interpretou estes factos 
e reinventou as suas histó-
rias com um sentido estético 
contemporâneo, teatral e po-
ético. A dramaturgia da peça 
encontra a sua âncora numa 
visita guiada ao museu, onde 
personagens reais e ficciona-
das desafiam a imaginação do 
público, relacionando factos 
com ficção, numa performan-
ce dinâmica e interativa.

Seguiu-se a abertura da ex-
posição temporária “História 
Trágico Marítima”, patente 
até ao final do ano. Com en-
trada livre, a exposição é com-
posta por magníficas obras 
de pintura, edições raras e 
outros tesouros, invocando o 
imaginário da tragédia marí-
tima e o seu lugar central na 
cultura portuguesa. 

No dia 6 de agosto, as ativi-
dades continuaram no Aquá-
rio dos Bacalhaus, com a ação 
“Dos 8 aos 80: Mergulhador 
por um dia”. 

Um dos pontos altos da co-
memoração do 80.º aniver-
sário do Museu Marítimo de 
Ílhavo aconteceu na noite de 
dia 6 de agosto, com o con-
certo da Orquestra Filarmo-
nia das Beiras, que transpôs 
para a música o imaginário da 
“História Trágico Marítima”.

Com repertório assente na 
obra inédita de Fernando 
Lopes Graça, a orquestra di-
rigida por António Vassalo 
Lourenço, veio acompanha-
da do baixo-barítono Miguel 
Maduro Dias e do coro Voz 
Nua, um grupo heterogéneo 
de cantores de diferentes na-
cionalidades residentes na re-
gião de Aveiro. 

No dia 7 de agosto reali-
zaram-se ainda duas Visitas 
Especiais às Reservas e no 
dia 8 de agosto a praia veio 
até ao Museu, num autocarro 
gratuito, que trouxe os vera-
neantes até ao Aquário dos 
Bacalhaus. Ainda nessa tarde, 
decorreu a sessão comemora-
tiva do 80.º Aniversário, com 
o lançamento do livro “Tri-
buto a Capitães de Ílhavo”, de 
Ana Maria Lopes.  

No dia 18 de novembro, o 
Museu Marítimo de Ílhavo 
comemorou o Dia Nacional 
do Mar, que se celebra a 16 
de novembro. A efeméride 
foi assinalada com diversas 
iniciativas que marcam igual-
mente o encerramento das 
comemorações do 80.º aniver-
sário do Museu. 

A tarde de 18 de novembro 
contou com vários momen-
tos de destaque, como a apre-
sentação do livro “Traços de 
Construção Naval em Madei-
ra”, de António Marques Silva, 

Dia Nacional do Mar 
António Marques Silva apresentou o livro “Traços de Construção Naval em Madeira”

a entrega dos Prémios do 4.º 
Concurso de Modelismo Náu-
tico do Museu Marítimo de 
Ílhavo e uma visita especial à 
exposição “Invisível”, de Her-
mano Noronha, Alexandre 
Sampaio, Ricardo Raminhos 
e João Malaquias. Além disso, 
durante a manhã, realizaram-
-se oficinas para famílias e, à 
noite, os mais novos tiveram a 
oportunidade de dormir com 
os bacalhaus, em mais uma 
Noite no Museu que esgotou 
rapidamente.



34  ·  Município de Ílhavo  ·  dezembro 2017

O último trimestre de 2017 ficou 
marcado por três grandes eventos, que 
ocorreram um em cada mês: a exposi-
ção de artes visuais Fazer Sentido, em 
outubro; a Milha – Festa da Música e 
dos Músicos de Ílhavo, em novembro; 
e o Leme - Festival de Circo Contem-
porâneo e Criação Artística em Espa-
ços Não Convencionais, em dezembro.

O mês de outubro arrancou com a 
exposição “Fazer Sentido”, um desa-
fio da Art-Map ao 23 Milhas, em que 
se condensou numa exposição os tra-
balhos realizados ao longo das oito 
residências artísticas da Art-Map que 
a Fábrica das Ideias acolheu anterior-
mente. Ao todo, e contando alguns 
artistas convidados que se associarem 
à exposição, estão expostas mais de 
uma centena de obras, de 34 artistas, 
oriundos de 13 países. A exposição 
está patente desde 7 de outubro até 
25 de dezembro, em cinco espaços do 
Município: a Fábrica das Ideias, a Casa 
da Cultura, a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo, o Museu Marítimo de Ílhavo e 
o Museu da Vista Alegre. 

Novembro foi o mês da Milha – Fes-
ta da Música e dos Músicos de Ílha-
vo, evento que surge no ano em que 
Carlos Paião cumpriria 60 anos e que 
juntou centenas de pessoas de bandas 
filarmónicas, grupos corais, ranchos 
folclóricos, bandas e outros coletivos 
musicais ilhavenses em três dias de 
festival. 

O evento, que o 23 Milhas preten-
de que seja anual, além de promover 
espetáculos e oficinas em vários espa-
ços do Município, quer criar, a longo 
prazo, uma plataforma permanente 
de partilha e criação entre os vários 
artistas ilhavenses, para que estes se 
sintam apoiados e desafiados a traba-
lhar em conjunto. A Milha, que teve a 
direção artística da Cais do Som, acon-
teceu nos dias 3, 4 e 5 de novembro, na 
Casa da Cultura de Ílhavo e na Fábrica 
das Ideias da Gafanha da Nazaré. Jun-
taram-se à festa as escolas de música 
Soprano e  Serenata, o Orfeão da San-
ta Casa da Misericórdia, os músicos 
André Imaginário, Vanessa Marques 
Oliveira, António Justiça, Maria João 
Balseiro, Freddy Strings, Andreia Al-
feres, Ricardo Fino, Óscar Graça, as 
bandas Edevez e Patinho Feio, os ran-
chos folclóricos do Município de Ílha-
vo e as Filarmónica Gafanhense e da 
Banda dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo

No dia 2 de dezembro, na Casa da 
Cultura de Ílhavo, foi apresentado o 
LEME - Festival de Circo Contempo-
râneo e Criação Artística em Espaços 
Não Convencionais. O evento, realiza-
do em parceria com a Bússola, deverá 
repetir-se todos os anos, em dezembro, 
e dirige Ílhavo numa proposta artísti-
ca inovadora e arrojada, que explora 
as linguagens do circo contemporâneo 
e da criação artística para espaços não 
convencionais.

A apresentação do Leme, a 2 de 
dezembro, foi acompanhada de um 
programa abrangente e aberto a to-
dos, que incluiu uma oficina de circo 
contemporâneo, uma conversa e três 
espetáculos (“Somente”, do Teatro Só; 
“Licium”, de Joa Gouveia; e “Empor-
tats”, do La Trócola Circ). 

Ao longo dos últimos três meses, 
muitos outros foram os eventos que 
preenchem as semanas do 23 Milhas. 
Nota para o Ciclo de Jovens Talentos 
CulturXis, que levou ao Laboratório 
das Artes o coro aveirense Voz Nua e 
o pianista António Luís Silva, o ciclo 
Olhar por Dentro, que mantém a sua 
cadência mensal na descoberta da 
arquitetura ilhavense, vários espetá-
culos e visitas/jogos para a família e 
escolas, a aposta contínua nas residên-
cias artísticas na Fábrica das Ideias, 
que recebeu mais quatro projetos ino-
vadores, a antestreia da mais recente 
criação de Bruno Alexandre, “Cavalos 
Selvagens”, e ainda a estreia do novo 
espetáculo de João Garcia Miguel, Nós 
Matámos o Cão Tinhoso.

Na música, destaque para o concerto 
da ilhavense Ela Vaz, com apresenta-
ção do seu novo disco “Eu”, o primeiro 
a solo; Cuca Roseta cantou os parabéns 
ao Casci; Mazgani apresentou o seu 
novo disco “The poet’s death”; e Selma 
Uamusse a encerrar o trimestre.

Em novembro, a Fábrica das Ideias 
transformou-se em Museu da Existên-
cia e recebeu, nos dias 23, 24 e 25 uma 
exposição de histórias e memórias de 
habitantes da Gafanha da Nazaré. Um 
projeto da companhia Amarelo Silves-
tre, que convidou a comunidade a con-
tribuir ativamente na construção de 
narrativas a partir das suas próprias 
histórias e objetos. 

Ela Vaz

Milha - Festa da Música e dos Músicos de Ílhavo

Leme - Festival de Circo Contemporâneo e Criação Artística 
em Espaços Não Convencionais

Exposição Fazer Sentido

23 Milhas: 
Fazer Sentido, 
Milha e Leme 
marcam trimestre
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JANEIRO 

13 sáb 
21h30 teatro 

Moçambique 
por Mala Voadora 
Casa Cultura Ílhavo 
€5,00 desconto de 20% grupos +10 pessoas, séniores +65 anos, 
jovens até 17 anos, Cartão Jovem Municipal e Cartão Família 

17 qua
18h00 conversa
Residência à Conversa 

Flávio Rodrigues, Magma 
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré 
gratuito

20 sáb 
Aniversário 

A Certeza da Música
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré 
€8,00 desconto de 20% grupos +10 pessoas, séniores +65 anos, 
jovens até 17 anos, Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

21h30 música O Gajo 
22h30 música Senhor Vulcão 
23h30 música Miguel Calhaz 

24 qua 
18h00 conversa
Residência à Conversa 

Mandrágora, Aurora    
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré 
gratuito

27 sáb 
10h30 visita/arquitetura 
Olhar por Dentro 

Arquitetura emergente 
em Ílhavo 
Ponto de encontro: Casa Cultura Ílhavo
€3,50 euros

28 dom
16h00 música

Lavoisier 

Acorda à Tarde Música
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre 
€8,00 bilhete individual desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, Cartão Jovem Municipal 
e Cartão Família
€20,00 bilhete de ciclo (descontos não aplicáveis)

FEVEREIRO 

2 sex 
multidisciplinar

Territórios Públicos 
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre 

3 sáb 
21h30 dança 

Brother por 
Marco da Silva Ferreira
Casa Cultura Ílhavo 

8 qui
10h00/14h00 teatro para jovens

Lusíadas de Lisboa à India – Ida
Casa Cultura Ílhavo 

11 dom
16h00 música

B Fachada 
Acorda à Tarde 
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre 

14 qua 
21h30 música

Os Azeitonas 

Concerto do Dia dos Namorados 
Casa Cultura Ílhavo 

18 dom 
16h00 música

Josephine Foster & Ka Baird 
Acorda à Tarde 
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre 

23 sex 
21h30 música

Cristina Branco
Casa Cultura Ílhavo 

24 sáb 
10h30 visita/arquitetura
Olhar por Dentro 

Arte Nova numa cidade 
que se queria nova 
ponto de encontro: Casa Cultura Ílhavo

25 dom
16h00 música

Música na Escola 
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré

MARÇO 

1-5 
Palheta Robertos e Marionetas 

Gafanha da Nazaré 

10 sáb 
21h30 teatro

Canas 44 
por Amarelo Silvestre e Victor Hugo Pontes 
Casa Cultura Ílhavo 

11 dom
16h00 música

Sara McCoy 
Acorda à Tarde 
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre 

17 sáb 
21h30 música

Sérgio Godinho
Casa Cultura Ílhavo 

18 dom
10h30/11h30 espetáculo para bebés

Quanto tempo o tempo tem 
por Paulo Neto 
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre 

24 sáb 
21h30 comédia

Altos e Baixos 
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré 

28 qua 
18h00 residência à conversa

Bactéria, Um 
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré 

31 sáb 
10h30 visita/arquitetura
Olhar por Dentro 

O Movimento Moderno e suas 
arquiteturas
ponto de encontro: Casa Cultura Ílhavo
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Saberes com Sabor…
Saúde e bem-estar 
sempre presentes

o primeiro Makerspace do país 
numa Biblioteca Municipal

Makerspace BMI 
- Juntos fazemos!

No dia 17 de novembro, Dia 
Mundial da Criatividade, foi 
inaugurado o “Makerspa-
ce BMI – Juntos fazemos!”, o 
primeiro Makerspace do país 
numa Biblioteca Municipal. 

Iniciou com uma sessão 
de abertura realizada pelo 
Vereador Marcos Ré, em re-
presentação do Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, 
Silvestre Lacerda, Diretor 
Geral da Direção Geral do 
Livro Arquivos e Bibliotecas 
(DGLAB), e Inês Vila, Bibliote-
cária da BMI. Seguiu-se a re-
flexão e debate sobre “Make-
rspaces” com a intervenção 
de Pedro Pombo, da Fábrica 
Centro Ciência Viva – Uni-
versidade de Aveiro, Bruno 
Eiras, Diretor de Serviços das 
Bibliotecas DGLAB e Andreia 
Brites como moderadora. 

A inauguração deste espa-
ço culminou com sessões de 
demonstração e experimen-
tação, por parte da BEEVERY-
CREATIVE: impressão 3D e 
Experimentar e Criar com 
DOING Makerspace da Fá-
brica Centro Ciência Viva de 
Aveiro.

O “Makerspace BMI — Jun-
tos Fazemos!” está vocaciona-
do para a criatividade, para a 
aprendizagem, para a experi-
mentação e inclusão social. 

Realizaram-se em outubro e 
novembro mais duas sessões 
de Saberes com Sabor… “Da 
Horta para o Frasco”, por He-
lena Sardo, e “Potencie a sua 
digestão”, por Sara Fernandes, 
que registaram, como habitu-
almente, lotação esgotada.

13 JAN 2018
REFORCE OS SEUS 
NÍVEIS DE ENERGIA

24 FEV 2018
IOGURTES E 
“MANTEIGAS” VEGETAIS... 
COMO PREPARAR EM CASA!

14 ABR 2018
SUMOS E BATIDOS 
SAUDÁVEIS

12 MAI 2018
ERVAS AROMÁTICAS: 
CULTIVO E 
MANUTENÇÃO!

17 MAR 2018
COMO LER O RÓTULO 
DE UM COSMÉTICO

Comunidade de Leitores
Autores ilhavenses 
e os seus livros 
em destaque

As duas últimas sessões da 
Comunidade de Leitores deste 
ano, especialmente dedicada 
aos autores do Município de 
Ílhavo, decorreram em ou-
tubro e novembro no Pólo de 
Leitura da Gafanha da Naza-
ré/Fábrica das Ideias.

No dia 12 de outubro teve 
lugar a sexta sessão dedicada 
ao livro “Até que o mar nos 
separe” de Maria José Santa-
na, que esteve presente para 
partilhar as experiências de 
escrita e leitura com todos os 
participantes.

A sétima e última sessão 
desta partilha de leituras de-
correu no passado dia 9 de 
novembro e foi dedicada ao 
autor José Barreto sobre o seu 
livro “Amores de Ria”.
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Foi atribuído à Biblioteca 
Municipal de Ílhavo pelo pro-
jeto “Ao som das histórias”, o 
Prémio Boas Práticas em Bi-
bliotecas Públicas Municipais 
(2016), na sua 3.ª edição. 

O júri destacou a envol-
vência da biblioteca pública, 
bibliotecas escolares, educa-
dores, autores e instituições 
regionais em prol da promo-
ção da leitura, num momento 
em que as bibliotecas abra-
çam novas valências e bene-
ficiam das novas tecnologias 
para potenciar as suas ativi-
dades junto da comunidade. O 
prémio foi entregue, pelo Mi-
nistro da Cultura Luís Filipe 
de Castro Mendes, no dia 27 
de outubro, no Auditório Mu-
nicipal de Esposende, no âm-
bito do 14.º Encontro Nacional 
de Bibliotecas Públicas. 

“Ao som das histórias” é o 
projeto da Biblioteca Munici-
pal de Ílhavo que, em parceria 
com a Rádio Terranova, pro-
move semanalmente o livro 
e a leitura através das ondas 
da rádio.

“Ao Som das Histórias”
Projeto vencedor 
do Prémio 
Boas Práticas
em Bibliotecas 
Públicas Municipais

Biblioteca Municipal 
de Ílhavo
12 anos de cultura, 
trabalho, consulta, 
divertimento, 
convívio e formação

Biblioteca Municipal de Ílhavo
representada na 
IFLA WLIC 2017 – Wroclaw, Polónia

A Biblioteca Municipal de 
Ílhavo esteve representada 
no Congresso da IFLA WLIC 
(International Federation Li-
brary Association, World Li-
brary and Information Con-
gress) em Wroclaw – Polónia, 
que decorreu entre os dias 19 
e 25 de agosto.

A Bibliotecária Municipal, 
Inês Vila, apresentou o Poster 
“Reading Clubs for Parents 
and Children, an example of 
a good practice!” (Clubes de 
Leitura para Pais e Filhos, um 
exemplo de uma boa prática!), 
um dos muitos projetos desen-
volvidos na Biblioteca Muni-
cipal de Ílhavo.

A Biblioteca Municipal de 
Ílhavo assinalou, dia 11 de se-
tembro, o seu 12.º aniversário 
com a realização de diversas 
atividades que decorreram 
durante o mês de setembro e 
proporcionaram momentos 
enriquecedores a pequenos e 
grandes utilizadores. 

Neste âmbito, teve lugar, no 
dia 8 de setembro, o Jantar 
Literário com Ana Margarida 
de Carvalho, jornalista, escri-
tora e autora de dois roman-
ces vencedores do Grande 
Prémio de Romance e Novela 
APE/DGLAB: “Que Importa a 
Fúria do Mar” (2013) e “Não se 
pode morar nos olhos de um 
gato” (2016).

No dia seguinte foi inau-
gurada, com a presença ilus-
tradora Marta Madureira, 
a Exposição de Ilustração 
“Nuvens, reis e outras coisas 
mais” que integrou trabalhos 
originais e uma seleção de 
ilustrações dos livros “O rei 
vai à caça” (Editora Tcharan) 
e “Tiago, o colecionador-qua-
se-nuvem” (Abysmo Editora). 
Seguiu-se um Ateliê de Ilus-
tração com a Marta Madu-
reira, divertido e cheio de cor, 
para as famílias presentes. 

No âmbito desta Exposição, a 
ilustradora Marta Madureira 
dinamizou, no dia 7 de outubro, 
uma Oficina de Ilustração com 
base no livro “Tiago, o colecio-
nador-quase-nuvem”, cujas 
ilustrações foram recentemen-
te selecionadas para o World 
Illustration Awards 2017.

Ao longo do mês de setem-
bro, a Biblioteca promoveu 
também mais uma edição da 
Feira do Livro.

A primeira história foi para 
o ar no dia 5 de outubro de 
2011 e, desde então, todas as 
semanas crianças e adultos, 
autores, ilustradores, músi-
cos… pessoas mais ou menos 
conhecidas do panorama 
literário, musical e cultural 
português deram a sua voz 
às histórias, bem como nume-
rosos membros da sociedade 
civil ilhavense, e alguns pro-
fessores e pais das crianças 
envolvidas, contribuindo 
para o seu sucesso e para o 
cumprimento do objetivo: le-
var mais longe a Biblioteca 
Municipal de Ílhavo, as Histó-
rias, o Livro e a Leitura.

A Biblioteca Municipal 
de Ílhavo e todos os 
envolvidos no projeto 
“Ao Som das Histórias” 
estão assim de Parabéns!
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Juntos 
fazemos!

Inscrição 
prévia 

obrigatória

Mais informações:
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt
Tel. 234 321 103 
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Máquina de Rabiscos
27.jan 2018

Vem Aprender a Soldar
24.fev 2018

Bonecos Equilibristas
24.mar 2018

Livro Infantil
21.abr 2018

Desafios Elétricos
26.mai 2018

Construção de 
um Gerador Eólico
15.set 2018

Autómatos de Cartão
27.out 2018

Programação 
com Makey-Makey
24.nov 2018

Cianotipia
3.jul 2018w

or
ks

ho
ps
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Decorrente do “Ílhavo, Ter-
ra Milenar”, esta é mais uma 
iniciativa do Centro de Docu-
mentação de Ílhavo que tem 
por objetivo convidar pessoas 
e entidades certificadas a fa-
larem sobre aspetos históricos 
do Município de Ílhavo, con-
cedendo a oportunidade à co-
munidade ilhavense em geral, 
e à comunidade docente em 
particular, de aceder a conte-
údos científicos sobre a terra. 

Município de Ílhavo, foram 
também apresentados os re-
sultados do estudo ao espólio 
osteológico recolhido na Igre-
ja Matriz de Ílhavo a uma pla-
teia de 35 pessoas.

Encontros de História Local
Apontamentos Arqueológicos e 
Antropológicos do Município de Ílhavo

Assim, no passado dia 29 
de novembro, a iniciativa 
“Encontros de História Local” 
teve como convidados An-
tónio Carlos Valera, André 
Texugo e Joana Camacho e 
foi dedicada à educação e sen-
sibilização para o Património 
Arqueológico, como elemento 
fundamental à reconstrução 
histórica. Para além da apre-
sentação dos prognósticos ar-
queológicos a desenvolver no 

Todas estas iniciativas pre-
tendem mostrar à comuni-
dade que os arquivos estão 
de portas abertas, devem ser 
visitados, devem ser consulta-
dos, não só pelas comunidades 
científicas, mas pelo público 
em geral. A cultura e o saber 
não se destinam só às elites, 
mas a toda a comunidade.

A cultura é produzida por 
todos, pelo que deve ser aces-
sível a todos.

Envolver, educar e divulgar, 
multiplicando o conhecimen-
to e o alcance sobre o municí-
pio é a missão deste projeto.

Centro de Documentação de Ílhavo
dinamiza projetos para toda a comunidade: 
“Vamos à ilha’vô?” e “Arquivo do Avesso” 

A lenda inspirou o “Vamos à 
ilha avô?” que pretende fazer 
viagens ao passado, através 
de contos e tradições da ter-
ra, contados por avozinhos às 
crianças do município, trans-
mitindo costumes, valores, 
memórias e afetos.

Criar um sentimento de 
pertença e proporcionar o 
contacto intergeracional en-
tre as crianças e os contadores 
de histórias, são os grandes 
objetivos desta atividade.

O roubo da lâmpada, a bio-
grafia da Joana Maluca ou 

da Pinta Cristos que fazia 
milagres a pintar santinhos, 
as vivências e brincadeiras 
de antigamente, a história 
do pão de Vale de Ílhavo, ou 
mesmo as memórias e can-
ções do Carlos Paião foram 
contadas por gente da terra, 
cujas memórias são preciosas 
para transmitir a mística e o 
encanto do município às ge-
rações mais novas. Senos da 
Fonseca, Helena Malaquias, 
Júlia Labrincha, Albano Cas-
telhano, Alcina Sacramento, 
Maria Rainha e João Madale-

na foram os contadores destas 
Histórias de outros tempos, 
que com toda a certeza vão 
permanecer na memória das 
crianças que as ouviram com 
muita atenção. 

O “Arquivo do Avesso” é 
outra das apostas novidade 
do CDI. Esta visa mostrar o 
interior dos arquivos e que 
normalmente não passa para 
o exterior. A comunidade 
tem aqui a oportunidade de 
ver, perceber e experimentar 
o trabalho realizado, desde 
o tratamento e descrição da 

informação, às visitas guia-
das, à realização de árvores 
genealógicas, à intervenção 
em atividades relacionadas 
com a história local do mu-
nicípio, tais como a 1.ª Guerra 
Mundial ou o “Ílhavo, Ter-
ra Milenar”, à realização de 
workshops de escrita cursiva, 
entre outros.

O arranque do ano letivo 
de 2017/2018 foi marcado por 
um conjunto vasto de ativida-
des dirigidas à comunidade, 
focadas na identidade do mu-
nicípio.

O projeto “Vamos à ilha’vô?” 
é uma das novidades desta 
temporada, inspirado numa 
das lendas mais conhecidas 
do concelho, em que uma me-
nina pergunta ao seu avô se 
este queria ir à ilha: “Vamos 
à ilha avô?”, “Vamos à ilha 
avô?”. Reza a história que as-
sim nasceu o termo Ílhavo.
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“Magusto à Moda Antiga”
São Martinho comemorado com os Espaços Seniores

Como manda a tradição, re-
alizou-se, na tarde do dia 13 
de novembro, o tradicional 
magusto com todos os Clu-
bes Seniores do Município de 
Ílhavo.

Os utentes do Espaço Sénior 
da Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, do Espaço Convívio 
da Junta de Freguesia da Ga-
fanha da Nazaré, do Espaço 
Convívio da Obra da Provi-
dência e dos Espaços Maior 
Idade da Câmara Municipal 
de Ílhavo reuniram-se, no 
Fórum Municipal da Maior 
Idade, à volta da fogueira e 
das castanhas quentinhas, 
não faltando outras iguarias 
da época num lanche parti-
lhado com muita animação e 
convívio.

Esta foi também a data esco-
lhida para a apresentação de 
mais uma criação dos Espaços 
Maior Idade, a Faneca Nata-
lícia 2017 que ornamenta a 
Árvore de Natal da Câmara 
Municipal de Ílhavo e está ser 
um verdadeiro sucesso.

“Tomarias Tu Ser Velho!”
Dia Mundial da Terceira Idade 
assinalado no Município de Ílhavo

“Tomarias Tu Ser Velho!” foi 
o mote escolhido para a Co-
memoração do Dia Mundial 
da Terceira Idade, que se cele-
bra a 28 de outubro, e que no 
Município de Ílhavo foi assi-
nalado nos dias 26, 27, 28 e 31 
de outubro e 2 de novembro..

Atenta a esta problemática 
da velhice, frequentemente 
associada à morte, a problemas 
físicos, à perda de memória, à 
solidão e à decadência do cor-
po, mas também ao facto de 
que os idosos são pilares no seio 
da família, são responsáveis 
pela transmissão de valores 
e de conhecimento aos mais 
novos, funcionando como um 
ponto de equilíbrio familiar, 
a Câmara Municipal de Ílha-
vo levou a feito um conjunto 
de iniciativas com o principal 
objetivo de chamar a atenção 
para a situação económica e 
social da população idosa.

Assim, no dia 26 de outubro, 
cerca de 20 seniores foram le-
vados ao CIEMar-Ílhavo para 
participar num workshop 
dinamizado pelo Centro de 
Documentação de Ílhavo so-
bre a construção de árvores 
genealógicas, dando-lhes as 
orientações e as ferramentas 
necessárias para recuarem 
gerações, indo, de forma emo-
cionada, ao encontro das suas 
origens. 

No dia seguinte, realizou-se 
uma visita à Exposição “Fazer 
Sentido”, por 40 seniores, num 
périplo pelos equipamentos 
culturais do Município, Casa 
da Cultura de Ílhavo, Fábrica 
das Ideias da Gafanha da Na-
zaré, Museu Marítimo de Ílha-
vo, Museu Vista Alegre e Bi-
blioteca Municipal de Ílhavo.

No Dia Mundial da Ter-
ceira Idade, 28 de outubro, o 
Museu Marítimo de Ílhavo e 
o Navio-Museu Santo André 
estiveram de portas abertas, 
de forma totalmente gratuita, 
a todos os seniores com mais 
de 65 anos, residentes no Mu-
nicípio de Ílhavo, que os qui-
seram visitar.

O dia 31 de outubro foi de-
dicado ao cinema e ao filme 
“Canção de Lisboa”, atraindo 
ao auditório do Museu Ma-
rítimo de Ílhavo cerca de 50 
idosos.

A rubrica “Sabores Maiores” 
voltou ao Museu Marítimo de 
Ílhavo no dia 2 de novembro, 
tendo como convidada Ana 
Fradoca, que partilhou com 
os 25 seniores presentes uma 
deliciosa experiência gastro-
nómica tipicamente ilhaven-
se: o famoso Arroz Doce.

“Tomarias Tu ser Velho!” 
teve como destinatários 
principais a população com 
sessenta e mais anos, propor-
cionando-lhes momentos de 
interação e convívio, relem-
brando que vale a pena viver.

Envelhecer 
de forma ativa e feliz: 
o testemunho 
de Alice de Jesus

“Mas que ideia é esta de 
ser velho? De certeza que é 
um velho que não vive no 
Município de Ílhavo”.
“Acordo todos os dias e 
penso para mim: Que dia 
tão preenchido vou ter! 
Desde as danças de salão, 
ao zumba, ao canto, teatro 
musical, passeios, às aulas 
da Universidade Sénior… 
Todos os dias são uma 
canseira! Mas ao afirmar que 
estou cansada é significado 
de que estou bem viva e a 
envelhecer ativamente”. 
Alice de Jesus, intérprete do 
projeto de Teatro Musical 
da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Figurinos d’Ouro, é um 
exemplo de que no Município 
de Ílhavo se pode envelhecer 
de forma ativa e feliz.
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Projeto Maior Idade 
vencedor pelas 
Boas Práticas 
para um 
Envelhecimento Ativo

Reforçando a aposta da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo na organização de 
atividades destinadas aos seniores do 
Município de Ílhavo, decorreu, entre 
os dias 11 e 17 de setembro, mais uma 
Semana da Maior Idade/Viver Solidá-
rio, com um programa bastante diver-
sificado e com muitas novidades.

O destaque da Semana foi para a 
primeira edição do Festival “Cabe-
los Brancos são Arte”, que no dia da 
abertura encheu o Jardim Henriqueta 
Maia de vida com muita cor, alegria, 
animação teatral e musical, exposi-
ções, ateliês, desporto e muito mais, 
tendo a iniciativa merecido honras de 
destaque nos diretos do Programa da 
RTP1 “A Praça”.

Ainda neste dia, a Igreja Matriz de 
Ílhavo foi palco de uma representação 
de teatro musical, com as atuações de 
Jonathan Margarido, Ana Oliveira e 
Rita Faustino, e um momento musical 
com o Coro “Voz Nua”, que lotou o be-
líssimo espaço escolhido para o efeito 
e maravilhou todos os presentes.

Este ano, as tradicionais visitas cul-
turais decorreram no dia 12 de setem-
bro a Mafra e Lisboa, no dia 13 de se-
tembro a Guimarães e Gerês e no dia 
14 de setembro a Viseu, numa envol-
vência de cerca de 1.200 idosos.

No dia 15, subiu ao palco da Casa da 
Cultura de Ílhavo a peça de Teatro “E 
Agora?”, pelo grupo do projeto Teatra-
lIDADES. 

Tendo como mote “Um passo para 
uma vida saudável”, o dia 16 de se-
tembro ficou marcado por uma Cami-
nhada “Um passo pelo Alzheimer”, no 
Caminho do Praião, que incluiu ava-
liações do estado de saúde por parte da 
Unidade de Cuidados na Comunidade 
“Laços de Mar e Ria”, no Largo da Bru-
xa, Gafanha da Encarnação.

A oitava edição do Sarau da Maior 
Idade teve lugar nesse dia à noite, na 
Casa da Cultura de Ílhavo.

A Semana da Maior Idade/Viver 
Solidário 2017 encerrou no dia 21 
de setembro com as Festividades em 
Honra de N.ª Sr.ª dos Navegantes, que 
incluíram a tradicional procissão pela 
Ria e a atuação da Filarmónica Gafa-
nhense, no Jardim Oudinot, Gafanha 
da Nazaré.

A atividade desenvolvi-
da no âmbito do Pelouro da 
Maior Idade da Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo tem vindo a 
ser reconhecida por diversas 
entidades regionais e nacio-
nais pelas suas práticas ino-
vadoras e promotoras de um 
envelhecimento ativo.

Movimento 
Maior 
“Honrosamente Mencionado” 
no 5º Congresso Regional 
“Envelhecimento Ativo e 
Saudável”

No âmbito do Prémio de 
Boas Práticas de Envelheci-
mento Ativo e Saudável na 
Região Centro, promovido 
pela Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Re-
gional do Centro (CCDRC) em 
estreita colaboração com os 
membros fundadores do con-
sórcio Ageing@Coimbra, o 
programa de atividade física 
Movimento Maior foi Menção 
Honrosa na categoria Saúde+. 

Após a apresentação do 
projeto e a atuação, cheia de 
energia, zumba e boa dispo-
sição de alguns elementos do 
programa, a Menção Hon-
rosa foi recebida por Fátima 
Teles, Vereadora do Pelouro 
da Maior Idade, no dia 28 de 
novembro, no âmbito do 5.º 
Congresso Regional Envelhe-
cimento de Ativo e Saudável, 
que decorreu no Convento de 
São Francisco, em Coimbra. 
Refira-se que foram admitidas 
a concurso 128 candidaturas, 
sendo 16 à categoria Conheci-
mento+, 38 à categoria Saúde+ 
e 74 à categoria Vida+.

Época 2016/2017 
Movimento Maior 
encerrou em festa na 
Casa da Cultura de Ílhavo

Teve lugar na tarde do dia 29 
de julho, na Casa da Cultura 
de Ílhavo, a Festa de Encer-
ramento do Programa Movi-
mento Maior, momento que 
marcou o culminar de mais 

um ano de intensa atividade 
física dedicada à população 
residente com mais de 60 anos.

A festa de encerramen-
to teve como mote “Um Dia 
nos Anos 80!” e contou com 

a atuação da Banda Amigos 
da Música e com a presença 
da Unidade de Cuidados na 
Comunidade “Laços de Mar 
e Ria” que deu conselhos na 
área da Promoção para a Saú-
de, ensinos individualizados 
ou em grupo.

Promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, o Movi-
mento Maior teve início em 
2006 com apenas 11 parti-
cipantes, terminando a pre-
sente época com um univer-
so de cerca de 400 seniores, 
distribuídos por modalidades 
diversificadas, como boccia, 
exercícios de manutenção, 
exercícios de relaxamento, 
danças de salão e zumba e 
modalidades aquáticas, tais 
como a hidroginástica e a ini-
ciação à natação.

A nova época do programa 
Movimento Maior iniciou-se 
em setembro, aquando da Se-
mana da Maior Idade 2017.

Também o Grupo de Teatro 
Musical Sénior do Município 
de Ílhavo participou no Con-
curso Nacional de Talento Sé-
nior CRIA55, Festival de Cria-
tividade, Arte e Talento Sénior, 
dinamizado pela RUTIS – Rede 
de Universidades Seniores, 
que decorreu no dia 16 de no-
vembro, no Centro Cultural 
das Caldas da Rainha.

O grupo é constituído por 
quatro seniores que realizou, 
durante cinco minutos, um 
número inovador na área da 
expressão artística, obtendo o 
2.º lugar. A prova apresentada 
foi alvo de uma seleção reali-
zada a nível nacional, tendo 
ficado entre os dez melhores 
talentos seniores do país.

Semana da 
Maior Idade 2017
dedicada aos cabelos brancos
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informações e inscrições: 
Fórum Municipal da Juventude 
forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt
T 234 321 079 
 forumjuventude_gafanhanazaré@cm-ilhavo.pt
T 234 183 773

3 TU
RNOS/ANO 

90 HORAS/TU
RNO

200€/TU
RNO

2.º TURNO ABRIL~JUNHO
inscrições até 10 de março 2018
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Muitas atividades 
e milhares de pessoas: 
o Marolas 2017 
foi um sucesso

Durante 17 dias, de 14 a 30 de julho, 
a Câmara Municipal de Ílhavo levou a 
efeito o Marolas – Ílhavo com cerca de 
80 atividades e o balanço da presença e 
colaboração de mais de dez mil pessoas.

Nas praias da Costa Nova e da Bar-
ra decorreram, ao todo, 18 workshops 
em variadas áreas: cosmética natu-
ral, bijutaria, danças latinas, danças 
do mundo, defesa pessoal, fotografia, 
ioga, kizomba, aguarela, reiki, salva-
mento e reanimação, scrapbooking, 
sumos detox, shiatsu, maquilhagem, 
entre outras. 

Além disso, foram várias as ativi-
dades desportivas que puseram os 
jovens a mexer: Marolas à vela, Aven-
turas no Minigolfe, canoagem, stand 
up paddle, capoeira, mergulho, wake-
board, experiência de crossfit, “Vem 
apanhar ondas”, em que se praticou 
surf e bodyboard, bootcamp, tiro ao 
arco, zarabatana e paintball a alvos fi-
xos, desafios de orientação, voleibol de 
praia, travessia da ria a nado, Marolas 
by bike e ainda uma dezena de aulas 
ginástica na praia com Pé n’Areia. 

Em 2017 foram 52 os jovens 
que, distribuídos por três 
turnos, participaram no Pro-
grama Vocação, e receberam 
pelo seu trabalho uma bolsa 
de 200,00 euros e um certifi-
cado de participação.

O Programa Vocação pro-
move a ocupação dos tempos 
livres dos jovens em tempo de 
aulas, através de atividades 
que contribuem significativa-
mente para o enriquecimen-
to da sua formação pessoal, 
funcionando em simultâneo 
como complemento à sua for-
mação académica, e que se 
caracterizem ainda por um 
claro interesse social e co-
munitário, devendo, por isso 
ser alvo, pelos importantes e 
diversos benefícios que en-
cerra, de um forte e constante 
incentivo, regressando, por 
isso, em janeiro de 2018.

Programa Vocação 
regressa em 2018
ocupação dos tempos livros 
dos jovens em tempo de aulas

Durante dois fins de semana do Ma-
rolas decorreram as visitas encenadas 
ao Farol da Barra, novidade em que os 
visitantes ficaram “A ver Navios”. A 
estas atividades, juntaram-se os ha-
bituais concertos, alguns momentos 
de stand up comedy, cãominhadas 
noturnas com ações de sensibilização, 
festas nos bares de praia no final da 
tarde, mostras de artesanato com as 
“Ondas Criativas” e ainda as sessões 
de cinema ao luar. 

Contas feitas, o balanço é mais que po-
sitivo: o Marolas tem o grande objetivo 
de comemorar o que a juventude tem 
de melhor e isso foi cumprido. Celebra-
ram-se as férias, o verão, o calor, o tempo 
livre, o convívio, a amizade, a aprendi-
zagem, a novidade e as experiências.

Nas praias da Barra e da Costa Nova 
concretizou-se um programa para um 
público-alvo preferencial dos 12 aos 
30, contudo o Marolas foi muito mais 
abrangente e chamou famílias intei-
ras às praias. Envolveu 19 associações 
e entidades cooperantes, cuja colabo-
ração foi essencial para oferecer aos 
jovens um programa mais rico e di-
versificado. 

O Marolas regressa em julho de 2018!

Este decorre de janeiro a 
dezembro, com interrupção 
nos meses de julho, agosto e 
setembro, e é composto por 
vários projetos, encontran-
do-se cada um deles dividi-
do em turnos de três meses, 
com uma carga horária de 
30horas/mês. Os projetos 
encontram-se divididos em 
áreas de intervenção diversas 
como Educação e Sensibiliza-
ção Ambiental, Fomento da 
Atividade Desportiva, Apoio 
à Juventude, Proteção Civil, 
Valorização e Promoção do 
Património e da Cultura do 
Mar, Animação Cultural, Di-
namização de Espaços Lúdi-
cos e Culturais e Comunica-
ção Institucional.

O programa é destinado a 
jovens com idades compreen-
didas entre os 14 e os 25 anos, 
que residam e/ou estudem no 
Município de Ílhavo.

marola
s

2o17
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FMJ Lan Party 2017 
juntou 27 jovens e muita diversão

Decorreu, entre as 14h30 do 
dia 8 de setembro até às 11h00 
do dia 9 de setembro, no Fó-
rum Municipal da Juventude 
de Ílhavo, a FMJ Lan Party 
2017.

Já na sua 10.ª edição, a Lan 
Party contou com a presença 
de 27 jovens que se juntaram 
durante quase 24 horas, par-
tilhando o mesmo espaço, o 
seu FMJ, e diversas dinâmi-
cas desenvolvidas, dando es-
pecial destaque aos torneios 
de Matraquilhos, Wii, PS4, 
jogos de PC, jogos de tabuleiro 
e ateliê de culinária. 

No edifício do Fórum Muni-
cipal da Juventude de Ílhavo 
foram criados espaços de con-
vívio e espaços de descanso, 
facilitando o desenvolvimen-
to de todas as iniciativas, con-
tribuindo também para a rea-
lização de momentos musicais 
e de muita conversa. A Lan 
Party voltou a ir ao encontro 
dos interesses dos jovens do 
município, reunindo-os numa 
rede local (LAN) onde, através 
dos jogos e não só, foi possível 
conviver e partilhar conheci-
mentos, tornando esta “odis-
seia” numa grande diversão.

PUB
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Workshops, Oficinas Criativas e Falar+ 
com e para os nossos jovens…

Workshops

A Câmara Municipal pro-
move um ciclo de workshops 
destinados a todos os interes-
sados, preferencialmente en-
tre os 12 e os 30 anos de idade, 
procurando responder a dife-
rentes desejos e expetativas, 
abrangendo várias temáticas 
de caracter informativo e 
criativo. 

No segundo semestre do 
corrente ano realizaram-se 
diversos workshops, nos Fó-
runs da Juventude, nomea-
damente “DJ”, a 25 de agosto, 
no FMJ Gafanha da Nazaré, 
“Lanches Saudáveis”, a 11 de 
outubro, no FMJ Ílhavo e 
“Scrapbooking”, a 6 de dezem-
bro, no FMJ Ílhavo.

Falar +

Falar + surgiu a partir da 
necessidade de partilha de 
experiências e situações quo-
tidianas em grupos etários 
mais jovens. 

Em setembro, a temática es-
colhida do Falar+ foi “Sexuali-
dade e as Relações Amorosas”, 
num encontro que decorreu 
no FMJ da Gafanha do Carmo 
com o psicólogo Nuno Cra-
veiro. No mês de outubro, foi 
a socióloga Bárbara Martins 
que falou com os jovens sobre 
“Vocação e Voluntariado”, no 
FMJ da Gafanha da Nazaré.

Em novembro, com o SAFE 
discutiu-se a problemática do 
Desemprego Jovem, no FMJ 
de Ílhavo.

Com sessões mensais, ino-
vadoras e interativas, Falar+ 
pretende integrar e apelar à 
sensibilidade dos jovens atra-
vés de dinâmicas de grupo, 
no contacto com testemunhos 
reais na reflexão e no debate 
de ideias.

Oficinas Criativas

As Oficinas Criativas pre-
tendem desenvolver o espí-
rito criativo dos jovens, mas 
também de todas as pessoas 
interessadas nas temáticas a 
abordar em cada sessão, es-
tando agendada para o próxi-
mo dia 16 de dezembro, entre 
as 10h00 e as 13h00, no FMJ 
Gafanha do Carmo, a Oficina 
Criativa de Cake Design.

Ainda neste âmbito, está pa-
tente, entre os dias 11 e 30 de 
dezembro, mais uma edição 
da Feira Criativa de Natal, nos 
Fóruns Municipais da Juven-
tude, com a presença de arte-
sãos do município.

Programa Municipal 
de Ocupação 
de Tempos Livres 2017
contou com 92 jovens 
na dinamização de projetos

Terminada a edição do 
Programa Municipal de 
Ocupação de Tempos Livres 
(PMOTL), realizou-se, no dia 
8 de setembro, a entrega dos 
Certificados e das Bolsas de 
Participação, na qual os pre-
sentes foram convidados a 
mostrar as suas emoções atra-
vés da criação de um “emoji” 
num balão amarelo. A ceri-
mónia contou ainda com uma 
breve atuação da jovem Ma-
ria Inês Peixoto, também ela 
participante no PMOTL, num 
final de tarde alegre e colori-

do sido atribuída uma bolsa 
monetária, que dependeu das 
responsabilidades atribuídas 
no desenvolvimento das suas 
tarefas, nos valores de 185,00 

do, de reencontros e reconhe-
cimento do esforço e mérito 
pela participação no projeto.

Foram 92 os jovens que, en-
tre os meses de julho e agosto, 
integraram de forma ativa 
mais uma edição do PMOTL, 
distribuídos por seis projetos, 
nomeadamente Bibliotecas de 
Verão, Apoio à Infância, Apoio 
à Terceira Idade, Animação de 
Espaços Lúdicos e Culturais, 
Apoio Administrativo em 
Projetos da Câmara Municipal 
de Ílhavo, Educação Ambien-
tal e Proteção Civil.

e 225,00 euros, resultando 
no valor total de cerca de 
20.000,00 euros.

Promovido pela Câma-
ra Municipal de Ílhavo, o 
PMOTL destina-se a jovens 
com idades compreendidas 
entre os 16 e os 30 anos, ten-
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CIRA – Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro – Concurso Público Inter-
nacional para “Fornecimento continuo de 
energia eléctrica às instalações alimenta-
das em média tensão, baixa tensão especial, 
baixa tensão normal e baixa tensão normal 
– iluminação pública dos Municípios de Al-
bergaria-a-Velha, Anadia, Agrupamento 
de entidades adjudicantes do Município de 
Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira 
do Bairro, Ovar, Sever de Vouga, Vagos e da 
CIRA, entidades que integram o agrupamen-
to de entidades adjudicantes” 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, bem como o seu o envio à 
Assembleia Municipal.

Publicação do RIP do novo programa para a 
área de equipamentos da carreira em Diário 
da República (Despacho N.º 4908 - 05 de ju-
nho 2017) 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida publicação, nos termos 
da informação. 

Relatório do 2º grupo de trabalho – Colónia 
Agrícola da Gafanha (Nomeado pelo despa-
cho n.º 11484/2015, de 14 de outubro) 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida proposta, nos termos da 
informação. 

Aquisição de serviços para a elaboração do 
Plano Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade proceder à ad-
judicação à empresa CEDRU – Centro de Es-
tudos e Desenvolvimento Regional e Urba-
no, Lda., pelo valor da proposta apresentada 
49.950,00 Euros, por um prazo de 18 meses. 

Prestação de serviços de fiscalização, gestão 
da qualidade, controle ambiental e coorde-
nação de segurança em obra para a emprei-
tada “Águas residuais da Gafanha da Nazaré 
(par 201 – Ílhavo) 
Deliberado por unanimidade proceder à ad-
judicação à empresa Greendot – Engenharia 
Ambiental, Lda, pelo valor da proposta apre-
sentada 14.000,00 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 pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de vinte 
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 1.992,85 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social 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 353,85 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à CERCIAV 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados de Aveiro 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 281,87 Euros.

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 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 

Teixeira Costa, que prevê três reduções de 
taxas devidas pela frequência no Programa 
Férias Divertidas.  

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 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. 

Acordo de parceria, celebrado entre o Mu-
nicípio de Ílhavo e o Centro Social Paroquial 
da Vera Cruz, relativo ao projeto “Intercul-
turas” 
Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido acordo de parceria.

Normas de participação da X Travessia da 
ria a nado / V Aquatlo 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa.

Concurso por hasta pública, para arremata-
ção de algumas bancas de peixe e de géneros 
no Mercado Municipal da Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal. 

Protocolo a celebrar entre o Município de 
Ílhavo e a CERCIAV, relativo a: «Formação 
cívica e cidadania ativa – “Projeto Brigada 
verde – limpeza florestal”» 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
21 de junho de 2017

Protocolo de cedência de uso/contrato de 
comodato, celebrado entre o Município de 
Ílhavo e as seguintes associações: “Filarmó-
nica Gafanhense; Grupo Etnográfico da Ga-
fanha da Nazaré e Cooperativa de Consumo 
Gafanhense, CTL”. 
Deliberado por unanimidade aprovar o re-
ferido protocolo.

Protocolo celebrado entre o Município de 
Ílhavo e a APA (Administração do Porto de 
Aveiro); Associação de Concessionários de 
Praia da Beira Litoral e a Associação de Na-
dadores-salvadores “Resgatilhavo”, relativo 
à vigilância e segurança balnear (2017), nas 
Praias da Barra e da Costa Nova. 
Deliberado por unanimidade aprovar o re-
ferido protocolo.

Anúncio de procedimento para aquisição 
de serviços de seguros – relatório final – não 
adjudicação
Deliberado por unanimidade aprovar o 
Relatório, no qual e em síntese, se dá conta 
que o concurso público internacional para 
a aquisição referenciada em título, veio a 
mostrar-se deserto no que concerne à apre-
sentação de interessados, pelo que se sugere 
a não adjudicação dos serviços pretendidos 
(por não haver candidaturas), e concomitan-
temente, nos termos do Código dos Contra-
tos Públicos, a revogação da decisão de con-
tratar, bem como o seu envio à Assembleia 
Municipal. 

Abertura de concurso – aquisição de servi-
ços de seguros 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal. 

Cessão da posição contratual no contrato de 
“Cessão do direito de exploração do bar 31 de 
agosto e estrutura de apoio constituída por 
armazém e sanitários” 

Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida cessão.

Aprovação da minuta do contrato de “Cessão 
do direito de exploração do bar 31 de agosto e 
estrutura de apoio constituída por armazém 
e sanitários” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
Minuta do Contrato referenciado em títu-
lo, a celebrar com a empresa Pedro Este-
ves Correia, Unipessoal, Lda., pelo valor de 
22.800,00 Euros.

Inspeção-geral das finanças - relatório de au-
ditoria N.º 2171/2015 – Controlo do Progra-
ma de Apoio à Economia Local (PAEL) 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento, bem como o seu o envio à Assem-
bleia Municipal para conhecimento. 

Concurso Público para Alteração viária da 
rotunda da Praia da Barra (remodelação) 
Deliberado por unanimidade proceder à 
adjudicação à empresa Paviazémeis – Pavi-
mentações de Azeméis, Lda. pelo valor de 
1.729.610,00 Euros, acrescidos de IVA. 

Concurso Público “Conservação, ampliação 
e outras pequenas construções – EB1 da Ma-
rinha Velha” 
Deliberado por unanimidade proceder à ad-
judicação à empresa Teixeira Pinto & Soares 
Lda, pelo valor de 486.011,01 Euros, acres-
cidos de IVA. 

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 
quatro apoios de comparticipação no paga-
mento da fatura relativa a água, saneamen-
to e resíduos sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social Paroquial N. Sra. 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 620,22 Euros.

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 Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê uma redução de taxas 
devidas pela frequência no Programa Férias 
Divertidas.  

Comparticipação no pagamento das quotas 
de condomínio de habitação social, no âmbi-
to 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 uma comparticipação 
no pagamento das quotas de condomínio.

Propostas de Acordos de Cooperação a cele-
brar entre o Município de Ílhavo e as Asso-
ciações Profissionais e de Moradores para o 
ano de 2017
Deliberado por unanimidade aprovar os re-
feridos acordos de cooperação, que prevêem 
uma comparticipação financeira no valor 
total de 2.500,00 Euros. 

Proposta de Acordos de Cooperação a cele-
brar entre o Município de Ílhavo e as Asso-
ciações de Solidariedade Social para o ano 
de 2017
Deliberado por unanimidade aprovar os re-

feridos acordos de cooperação, que prevêem 
uma comparticipação financeira no valor 
total de 73.710,00 Euros. 

Programa Municipal de Bolsas de Estágios 
de Trabalho 2017/2018 – Lista final de colo-
cados
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da informação apresentada pela 
Vereadora Beatriz Martins.

Propostas de acordos de cooperação a cele-
brar entre o Município de Ílhavo e as Asso-
ciações de Juventude para o ano de 2017 
Deliberado por unanimidade aprovar os re-
feridos acordos de cooperação, que prevêem 
uma comparticipação financeira no valor 
total de 8.580,00 Euros. 

Proposta de acordos de cooperação a cele-
brar entre o Município de Ílhavo e os Agru-
pamento de Escuteiros do concelho de Ílhavo 
para o ano de 2017 
Deliberado por unanimidade aprovar os re-
feridos acordos de cooperação, que prevêem 
uma comparticipação financeira no valor 
total de 16.270,00 Euros. 

Minutas dos contratos-programa de desen-
volvimento desportivo, a celebrar com as 
Associações Desportivas do Concelho para 
o ano de 2017
Deliberado por unanimidade aprovar os re-
feridos acordos de cooperação, que prevêem 
uma comparticipação financeira no valor 
total de 17.900,00 Euros. 

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo 
Desportivo da Gafanha de Aquém
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal que prevê a atribuição de um 
apoio pontual de 2.000,00 Euros, de modo 
a colaborar na concretização das atividades 
da associação o ano de 2017, nomeadamen-
te, apoiar a atividade desportiva de ciclismo, 
pesca e cicloturismo, bem como realização 
do Grande Prémio de Ciclismo. 

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo 
Desportivo do Carmo 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal que prevê a atribuição de um 
apoio pontual de 2.000,00 Euros, de modo 
a colaborar na concretização das atividades 
desportivas, lúdicas e culturais da referida 
Associação durante o corrente ano, nomea-
damente: apoiar a Equipa Sénior de Futsal 
Masculino no Campeonato Distrital da As-
sociação de Futebol de Aveiro, bem como a 
realização da 5ª Rota da Ria em BTT. 

Atribuição de subsídio pontual ao Núcleo 
Sportinguista de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal que prevê a atribuição de um 
apoio pontual de 1.000,00 Euros, de modo 
a colaborar na concretização das atividades 
do Núcleo durante o ano de 2017, nomeada-
mente: Comemoração do 35º Aniversário do 
NSI; 6º Torneio da Malha do NSI e Mega Tor-
neio Nacional de Sueca.

Proposta de acordos de cooperação a cele-
brar entre o Município de Ílhavo e as As-
sociações Culturais do Concelho de Ílhavo 
para o ano de 2017 
Deliberado por unanimidade aprovar os re-
feridos acordos de cooperação, que prevêem 
uma comparticipação financeira no valor 
total de 75.710,00 Euros. 

Tipologia dos preços dos bilhetes do 23 mi-
lhas - trimestre de julho / agosto / setembro 
de 2017 
Deliberado por unanimidade aprovar a pre-
sente proposta.

Deliberações CMI 2017
junho a novembro
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Festival do Bacalhau 2017 – programação 
para palco mar
Deliberado por unanimidade aprovar nos 
termos da referida informação. 

Contrato de Incubação de Ideias de Negócio 
e de Empresas, celebrado entre a empresa 
“Horta da Ria, Lda” e o Município de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do referido contrato. 

Hasta pública para a atribuição de oito espa-
ços destinados à comercialização de produ-
tos alimentares no Jardim Oudinot no Festi-
val do Bacalhau 2017
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
5 de julho de 2017

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2017 – 3ª ALTERAÇÃO 
Deliberado por unanimidade ratificar a pre-
sente alteração das GOP e Orçamento. 

Isenção do pagamento das comparticipações 
relativas à cedência de viaturas (autocarros) 
a Associações do Município durante os me-
ses de abril, maio e junho 
Deliberado por unanimidade ratificar a in-
formação/proposta elaborada pela Sr.ª Vere-
adora, Beatriz Martins, que isenta Associa-
ções do Município do pagamento no valor de 
4.414,09€.

Isenção de taxas a Associações do Município 
de Janeiro a Setembro de 2017
Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido despacho, que isenta as Associações 
do Município do pagamento de 1.619,66€.

Cessão do direito de exploração do Núcleo de 
Educação Ambiental da Costa Nova – Adju-
dicação
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta. 

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 Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de treze 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social Paroquial N. Sra. 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 1.946,16 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo para comparti-
cipação em arrendamento de habitação, no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Fa-
mílias 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 100,00 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual para com-
participação no pagamento das quotas de 
condomínio de habitação social 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de uma 
comparticipação no pagamento das quotas 
de condomínio de habitação social.

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 uma 
redução 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. 

Atribuição de Subsídio Pontual ao Rotary 
Clube de Ílhavo 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal que prevê a atribuição de 
um apoio pontual no montante de 1.524,00 
Euros, correspondente ao custo do acompa-
nhamento policial da prova de BTT.

Programa Municipal de Ocupação de Tem-
pos Livres 2017 – listagem final 
Deliberado por unanimidade aprovar a in-
formação apresentada pela Vereadora Bea-
triz Martins.

Atribuição de subsídio pontual ao Grupo Et-
nográfico da Gafanha da Nazaré no âmbito 
da realização dos festejos em Honra da Nos-
sa Senhora dos Navegantes  2017 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual no valor de 6.400,00 
Euros, como forma de apoio à realização da 
Festa em Honra da Nossa Senhora dos Na-
vegantes 2017. 

Atribuição de subsídio pontual à Associação 
Cultural Quinto Palco 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.500,00 Euros, 
como forma de apoio à realização das inicia-
tivas previstas no seu Plano de Atividades 
para o ano de 2017, nomeadamente À Rola 
pelos Becos, A Ver Navios – estória(s) de um 
Farol e aquisição de equipamento de som.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
12 de julho de 2017

Aprovação da revisão do edifício regula-
mentar do Município de Ílhavo nos termos 
da deliberação deste órgão executivo toma-
da na sua reunião de 17 de maio de 2017
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta, bem como o seu envio à As-
sembleia Municipal.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
19 de julho de 2017 

Interdição de venda ambulante nas imedia-
ções do Jardim Oudinot durante o evento 
“Festival do Bacalhau 2017” 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal.

Ata da hasta pública para atribuição de oito 
espaços destinados à comercialização de 
produtos alimentares no Jardim Oudinot – 
Festival do Bacalhau 2017. 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida Ata. 

Semana da Maior Idade/Viver Solidário 2017
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que define os locais de ins-
crição, cobrança e respetivo período das 
visitas/convívio, no âmbito da Semana da 
Maioridade/ Viver Solidário 2017.

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 Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de vinte 
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 3.629,06 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social 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 353,85 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. 

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 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê duas reduções de 
taxas devidas pela frequência no Programa 
Férias Divertidas.  

Atribuição de Subsídio Pontual às Associa-
ções participantes nas Marchas Sanjoaninas 
de Ílhavo 2017 
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Vereador Paulo Tei-
xeira Costa.

XIV Concurso de Fotografia “Olhos sobre o 
mar” 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida informação.

Listagem relativa à doação de livros à Bi-
blioteca Municipal de Ílhavo - 1º Semestre 
de 2017
 Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida informação. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
2 de agosto de 2017

Abertura de procedimento concursal para 
Atividades de enriquecimento curricular (1º 
ciclo)
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta. 

Balanço do serviço de transporte “Ílhavo In”, 
no período de janeiro a junho de 2017 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento nos termos da informação. 

Relatório final “Centro Escolar da Gafanha 
de Aquém” 
Deliberado por unanimidade ratificar a de-
cisão do Presidente da Câmara Municipal, 
na qual e em síntese, se sugere a adjudica-
ção da empreitada referenciada em título, 
à empresa Nível 20 – Estudos, Projetos e 
Obras, Lda, pelo valor da proposta apresen-
tada 1.087.104,92 Euros, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor, por ser a proposta mais 
vantajosa.

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 Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de oito 
apoios de comparticipação no pagamento da 
fatura relativa a água, saneamento e resídu-
os sólidos.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro de 
Ação Social de Ílhavo (CASCI) para compar-
ticipação em arrendamento de habitação, no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Fa-
mílias 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 633,24 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao Centro 
Social 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 1196,83 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual à Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo para comparti-
cipação em arrendamento de habitação, no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Fa-
mílias 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 75,00 Euros.

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 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê duas reduções de 
taxas devidas pela frequência no Programa 
Férias Divertidas.  

Minuta de Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo com a Associação Náu-
tica da Gafanha da Encarnação
Deliberado por unanimidade aprovar o con-
trato-programa com Associação Náutica da 
Gafanha da Encarnação, que prevê uma com-
participação financeira de 4.000,00 Euros.

Minuta de Contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo com o Clube de Vela da 
Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar o con-
trato-programa com o Clube de Vela da Cos-
ta Nova, que prevê uma comparticipação 
financeira de 9.000.00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Associação 
“Amigos da Nossa Senhora do Pranto no âm-
bito das Festas em Honra da Nossa Senhora 
do Pranto e das Dores 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual no valor de 2.000,00 
Euros, como forma de apoio à produção de 
flores de plástico para a decoração das ruas 
da zona histórica da Cidade de Ílhavo. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
16 de agosto de 2017

Plano Municipal de adaptação às alterações 
climáticas de Ílhavo (PMAAC-II) – Relatório 
1º Fase, Julho de 2017 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida proposta.

Abertura de procedimento concursal 
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho do Presidente da Câmara, no qual e 
em síntese, se sugere a abertura do procedi-
mento por um valor estimado de 32.000,00 
Euros, acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor, por ajuste direto, com um prazo de 
execução de 20 dias, cuja adjudicação será 
efetuada pelo preço mais baixo.Os projetos 
em causa são os seguintes: Centro Escolar 
da Gafanha de Aquém – Nova Construção 
23.000,00€; EB 1 da Chave – Requalificação 
– 4.500,00€; EB 1 da Cambeia – Requalifica-
ção – 4.500,00€. 

Prestação de serviços de fiscalização, gestão 
da qualidade, controle ambiental e coorde-
nação de segurança em obra para a emprei-
tada de reformulação da Rotunda da Barra
Deliberado por unanimidade aprovar a 
presente, na qual e em síntese, se sugere a 
abertura do procedimento referenciado em 
título, por um valor estimado de 40.000,00 
Euros, por ajuste direto, com um prazo de 
execução de 10 meses, cuja adjudicação será 
efetuada pelo preço mais baixo. 

Abertura de Procedimento “Corredor ci-
clável – Secção entre a Bresfor/Rotunda da 
APA/Ponte da Barra (Avenida Marginal) – 
Porto de Aveiro – Ferry / entrada da Ponte 
da Barra”, no âmbito do Plano de Ação para 
a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)
Deliberado por unanimidade aprovar a 
referida proposta, na qual e em síntese, se 
sugere a abertura do procedimento refe-
renciado em título, por um valor estimado 
de 295.185,00 Euros, por concurso público, 
com um prazo de execução de 06 meses, 
cuja adjudicação será efetuada pelo preço 
mais baixo.
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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 Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de oito 
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 1.969,92 Euros.

Atribuição de Subsídio Pontual ao CASCI – 
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 
para comparticipação em empréstimo à ha-
bitação, 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 340,38 Euros.

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 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê três reduções de 
taxas devidas pela frequência no Programa 
Férias Divertidas.  

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 Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de uma 
redução 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

Atribuição de Produtos de Apoio no âmbito 
do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e 
Indivíduos Carenciados 
Deliberado por unanimidade aprovar a pre-
sente proposta Vereador Paulo Teixeira Cos-
ta, que prevê uma renovação da atribuição 
de produtos de apoio, em regime de comoda-
to a um munícipe. 

Abertura de concurso por hasta pública de 
bancas no Mercado da Costa Nova
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
6 de Setembro de 2017

Inscrição no Registo Municipal da Associa-
ção “Vedetas d’Outono – Clube” 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento.

Minuta do protocolo de cedência de uso / 
contrato de comodato do Jardim de Infância 
da Chave, celebrado entre o Município de 
Ílhavo e a Associação Bússola Partilhada. 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida Minuta. 

Minuta do protocolo de cedência de uso / 
contrato de comodato da Escola Primária da 
Ermida), celebrado entre o Município de Ílha-
vo e a Associação Vedetas d’Outono - clube. 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida Minuta. 

Grandes Opções do Plano e Orçamento da 
CMI para 2017
Deliberado por unanimidade ratificar a pre-
sente alteração das GOP e Orçamento. 

Isenção de taxas a Associações do Município 
de Julho a Setembro de 2017
Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido despacho, que isenta as Associações 
do Município do pagamento de 531,15€.

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 Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de cinco 
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 768,30 Euros.

Subsídio Pontual – Ano Letivo 2016/2017, no 
âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Fa-
mílias e Indivíduos Carenciados 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 
um subsídio unitário, no valor de 30,00 Eu-
ros para o material escolar do Escalão A, a 
cada um dos/as 146 alunos/as identificados/
as nas listagens, e no valor de 20,00 Euros, 
para o material escolar do Escalão B, a cada 
um dos/as 128 alunos/as identificados/as, 
num total de 6.940,00 Euros.

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

Prémios atribuídos às várias participações 
na Corrida mais Louca da Ria 2017 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida informação. 

Relatório do Marolas de Ílhavo 2017 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do referido Relatório. 

Minutas de contratos-programa de desen-
volvimento desportivo a celebrar com as 
Associações Desportivas do Concelho para o 
ano de 2017/2018
Deliberado por unanimidade aprovar as oito 
minutas de contratos-programa, que prevê-
em uma comparticipação financeira no va-
lor total de 295.500,00 Euros.

Atribuição de subsídio pontual à Associação 
Escolíadas 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Pau-
lo Teixeira Costa que prevê a atribuição de 
um subsídio pontual, no valor de 1.500,00 
Euros, para apoio à realização da edição “Es-
colíadas Glicínias Plaza 2017”. 

Atribuição de subsídio pontual à Associação 
Cultural e Recreativa “Os Baldas” 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa que prevê a atribuição de um 
subsídio pontual no valor de 1.000,00 Eu-
ros como forma de apoio à implementação 
da primeira fase do novo projeto Grupo de 
Bombos d’Os Baldas.

IV Mini Maratona do Museu Marítimo de 
Ílhavo – Navio Museu “Santo André”
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da referida informação, na qual e 
em síntese, se sugere, que o valor das 137 
inscrições que se cifrou em 1.537,00 Euros, 
reverta para o Centro Comunitário da Gafa-
nha do Carmo.

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
18 de setembro de 2017

Contratos interadministrativos de delegação 
de competências, celebrados entre o Muni-
cípio de Ílhavo e as Juntas de Freguesia do 
Concelho de Ílhavo (São Salvador, Gafanha 
da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafa-
nha do Carmo). 
Deliberado por unanimidade aprovar os 
quatro Relatórios.

Contrato programa de desenvolvimento 
desportivo celebrado entre a UVP – Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo e a CIRA, Comu-
nidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
relativa à prova de ciclismo “Troféu Liberty” 
Deliberado por unanimidade ratificar a re-
ferida OP, no valor de 2.000,00 Euros, re-
ferente à comparticipação do Município de 
Ílhavo na “Prova abertura Região de Aveiro 
– Federação Portuguesa de Ciclismo”, inte-
grada no Contrato Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo, celebrado entre a UVP – 
Federação Portuguesa de Ciclismo e a CIRA 
– Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro o qual tem por objeto o estabeleci-
mento dos termos e condições da Prova de 
Abertura do troféu Liberty Seguros.

Adenda ao protocolo celebrado entre o 
Município de Ílhavo e o Agrupamento de 
Escolas de Ílhavo, relativo à utilização do 
Pavilhão Desportivo da Escola Básica José 
Ferreira Pinto Basto. 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida Adenda. 

Relatório final “Prestação de serviços de 
fiscalização, gestão da qualidade, controle 
ambiental e coordenação de segurança em 
obra para a empreitada de reformulação da 
Rotunda da Barra
Deliberado por unanimidade proceder à ad-
judicação à empresa: Aveiplano – Arquitetu-
ra e Engenharia, Lda, pelo valor da proposta 
apresentada 29.445,00 Euros, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta 
mais vantajosa.

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 Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de nove 
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 1.085,24 Euros.

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 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê três reduções de 
taxas devidas pela frequência no Programa 
Férias Divertidas.  

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 Vereador Paulo Tei-
xeira Costa, que prevê a atribuição de três 
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. 

Atribuição da “Marca Entidade Empregado-
ra Inclusiva – Edição de 2017
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da reerida informação, na qual e 
em síntese, se dá conta que o Município de 
Ílhavo, foi distinguido pela primeira vez, 
como “Marca Entidade Empregadora Inclu-
siva”, atribuída pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, IP, promovendo-se 
desta forma o reconhecimento de práticas 
de gestão abertas e inclusivas, desenvolvi-
das pelo Município de Ílhavo enquanto em-
pregadora de pessoas portadoras de defici-
ência e/ou incapacidade. 

Bolsas de Estudo do Ensino Superior 
2017/2018 
Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta apresentada pelo Vereador Paulo 
Teixeira Costa, que prevê a atribuição de 20 

Bolsas de Estudo do Ensino Superior no que 
diz respeito ao ano letivo 2017/2018. 

Relatório Final do Festival do Bacalhau 2017 
“Bacalhau: uma aventura gastronómica”  
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento do relatório apresentado pelo Vere-
ador Paulo Teixeira Costa. 

Balanço relativo ao “SEMI – Serviço Educati-
vo Municipal de Ílhavo” 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento. 

Tipologia dos preços dos bilhetes do 23 Mi-
lhas - trimestre de outubro / novembro / 
dezembro 2017
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta. 

REUNIÃO ORDINÁRIA CMI
31 de outubro de 2017 

Marcação do dia e hora das reuniões ordi-
nárias e definição do órgão colegial Câmara 
Municipal
Deliberado por maioria aprovar, com os vo-
tos contra dos Vereadores do Partido Socia-
lista, a proposta apresentada pelo Presiden-
te da Câmara Municipal, que prevê que as 
reuniões ordinárias da Câmara Municipal 
se realizem na primeira e terceira Quinta-
-feira de cada mês, com início às 15.00 ho-
ras. Sendo que as reuniões das primeiras 
Quintas-feiras sejam públicas, e que a partir 
das 16.30 horas ou antes, logo que termine 
a apreciação de processos pelo Executivo, 
decorra um período de audição do público, 
que manifeste intenção de o fazer, tendo 
as reuniões das terceiras Quintas-feiras do 
mês, caráter privado.

Tomada de Conhecimento do despacho do 
Presidente da Câmara Municipal relativo à 
escolha de dois Vereadores a tempo inteiro
Deliberado por unanimidade ratificar o des-
pacho que dá conta da escolha dos Vereado-
res em Regime de Tempo Inteiro (Marcos La-
brincha Ré e Maria de Fátima Fragoso Teles).

Despacho relativo à designação do Vice-Pre-
sidente da Câmara 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da designação do Vereador Marcos 
Labrincha Ré para exercer as funções de Vi-
ce-Presidente da Câmara Municipal.

Fixação de um terceiro Vereador a tempo 
inteiro
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta a qual dá conta que o Muni-
cípio de Ílhavo passe a dispor da existência 
de três Vereadores em regime de tempo in-
teiro, que, no caso, será Tiago Manuel Mo-
rais Lourenço.

Constituição do Gabinete de Apoio ao Presi-
dente (GAP), e do Gabinete de Apoio à Vere-
ação (GAV) 
Deliberado por unanimidade tomar conhe-
cimento da proposta apresentada pelo Presi-
dente da Câmara Municipal. 

Delegação e subdelegação de competências 
da Câmara Municipal no Presidente e nos 
Vereadores 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta. 

Distribuição e atribuição de funções e pelou-
ros aos eleitos locais 
Deliberado por unanimidade ratificar e to-
mar conhecimento do despacho. 

Despacho relativo à delegação e subdelega-
ção de competências próprias e delegadas 
pela Câmara Municipal nos vereadores 
Deliberado por unanimidade ratificar o re-
ferido despacho. 

Designação dos representantes da câmara 
municipal nas diversas entidades intermu-
nicipais e outras que o município de Ílhavo 
integra  
Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta apresentada pelo Presidente da Câma-
ra Municipal.

Constituição da Comissão Municipal de To-
ponímia para o mandato 2017/2021 
Deliberado por unanimidade aprovar a re-
ferida proposta.
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