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1. Câmara Municipal apoia a Paróquia de Ílhavo na preparação de
espólio para o “Centro de Valorização da Religiosidade ligada ao Mar”
A reabilitação do antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo para albergar o
futuro Centro para a Valorização da Religiosidade ligada ao Mar, enquadrada na obra de
Requalificação do Centro Urbano de Ílhavo, da qual se destaca a requalificação do Jardim
Henriqueta Maia, encontra-se numa fase avançada.
Este Centro, surge de uma parceria entre a Autarquia e a Paróquia de Ílhavo, dada a
importância que a história e a cultura marítima tem na memória coletiva e na identidade de
Ílhavo e da região, bem como a ligação forte deste com a religiosidade na vida dos cidadãos.
Neste sentido, a Câmara Municipal deliberou aprovar a atribuição de um apoio pontual à
Fábrica da Igreja Paroquial de Ílhavo de Ílhavo, no montante de 2.500 euros, permitindo à
Paróquia desenvolver trabalhos de preparação do espólio para este futuro equipamento
municipal, nomeadamente limpeza, inventário, acondicionamento e posterior conceção de
percurso expositivo.

2. Cancelado Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres
(PMOTL) e adiado Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho
(PMBET), em 2020
A Câmara Municipal de Ílhavo cancelou o Programa Municipal de Ocupação de Tempos
Livres (PMOTL) e adiou o Programa Municipal de Bolsas de Estágios de Trabalho (PMBET)
previstos para este ano, face às condicionantes e às normas em vigor no âmbito da Declaração
de Estado de Calamidade devido à pandemia COVID-19.
A Câmara Municipal entende que não estão reunidas as condições mínimas para que se
desenvolva o processo de candidaturas (entrega de formulários e entrevistas) e o acolhimento
dos jovens nos espaços e atividades, já que a Autarquia implementou um conjunto de medidas
preventivas como forma de evitar o contágio e a propagação do vírus, sendo uma delas a
suspensão de todas os eventos e atividades presenciais durante o período de calamidade.
O PMOTL prevê anualmente a ocupação dos tempos livres dos jovens, nos meses de
julho e agosto, como meio de valorização pessoal e formativa, cabendo ainda a esses jovens
contribuir para a dinamização das iniciativas desenvolvidas pela Câmara Municipal de ilhava
nas suas diversas áreas de atuação.
No caso do PMBET, o Programa prevê anualmente a integração de jovens
desempregados do Município de Ílhavo no mercado de trabalho, através da participação em
projetos de formação prática em contexto de trabalho que, em regra, têm início no primeiro dia
útil de julho e terminam a 30 de junho do ano seguinte.
A Câmara Municipal prevê retomar o PMBET, desde o processo de candidatura à
calendarização da realização dos estágios, assim que a atual situação o permita.
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