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1. Câmara Municipal de Ílhavo investe mais de 180 mil euros nas 
Associações do Município 

A Câmara Municipal aprovou os Acordos de Cooperação 2020, ao abrigo do 

“Regulamento do Programa Municipal de Apoio às Associações de Ílhavo”, num investimento 

global de 185.554,52 euros. 

As 38 Associações abrangidas repartem-se por 5 tipologias de atividade: 11 Associações 

de Solidariedade Social, 99.376,50 euros; 17 Associações Culturais, 61.706,50 euros; 2 

Associações Profissionais e de Moradores 2.200,00 euros; 6 Agrupamentos de Escuteiros, 

14.235,00 euros e 2 Associações Juvenis, 8.036,52 euros. 

A Autarquia volta a reconhecer o preponderante papel das Associações como parceiros 

da estratégia implementada para a promoção dos valores da cidadania, da intervenção social, 

da preservação da identidade cultural e patrimonial do Município, tendo igualmente em atenção 

as dinâmicas excecionais decorrentes da situação pandémica atual.  

Esta relação entre a Câmara Municipal e o tecido Associativo reveste-se de redobrada 

importância face aos constrangimentos de gestão que as associações atravessam em função 

dos modelos convencionais de apoio estatal, fragilizados e pelos condicionalismos financeiros. 

 

 

2. Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo implicam 
apoio de cerca de 16 mil euros 

A Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar que as Associações com as quais se 

têm realizado os Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo (CPDD) associados ao 

período de ano civil passem a celebrar os referidos contratos no prazo das demais 

Associações Desportivas de “época desportiva” (com a entrega de documentação até 31 de 

agosto 2020). 

Para salvaguarda das atividades desenvolvidas ou a desenvolver por estas Associações, 

foi igualmente aprovada a atribuição de verbas por conta de adiantamento ao futuro CPDD a 

celebrar com a Associação Bússola Partilhada, Associação Náutica da Gafanha do Carmo, 

Associação de Surf de Aveiro, Casa do Povo da Gafanha da Nazaré, Clube de Vela da Costa 

Nova, Clube Natureza e Aventura de Ílhavo, Clube Náutico Boca da Barra, Grupo Columbófilo 

da Gafanha, Grupo Desportivo do Carmo e Sharpie Clube, num apoio global de 15.950,00 

euros. 

Com estas medidas, a Câmara Municipal, conhecedora das dificuldades com que as 

associações desportivas se têm deparado, sobretudo com o surto pandémico da COVID-19, 

procura apoiar de forma equitativa todas as Associações Desportivas, atribuindo 

comparticipações financeiras de forma concertada, transparente, planeada e equilibrada, num 

trabalho conjunto e assumidamente cooperativo. 

  

 
3. COVID-19: Fornecimento e Transporte de Refeições Escolares aos 

Estabelecimentos de Educação do Pré-Escolar e do 1.º CEB  

A Câmara Municipal de Ílhavo aprovou o aditamento do contrato celebrado a 23 de 

dezembro de 2019 para fornecimento e transporte de refeições escolares aos 

estabelecimentos de educação do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico em Ílhavo com 
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vista à sua prorrogação até ao início do próximo ano letivo, que se prevê que ocorra a 14 de 

setembro. 

Do contrato inicial de 186.270,30 euros, haviam sido executados 77.239,76 euros até à 

suspensão ocorrida a 1 de abril, prevendo-se que até ao início do próximo ano letivo sejam 

fornecidas 19.202 refeições, com um custo total para o Município de 21.890,28 euros. 

Este aditamento prende-se com a inevitabilidade da suspensão do contrato na sequência 

da declaração do Estado de Emergência de Saúde Pública, declarada pela OMS em janeiro de 

2020, da classificação da doença COVID-19 como uma pandemia, da aprovação, pelo 

Governo, através do Decreto-lei n.º 10-A/2020 de 13 de março, de um conjunto de medidas 

excecionais e temporárias, nomeadamente a suspensão das atividades letivas e não letivas 

presenciais, e a 1 de junho a abertura dos Jardins de Infância.   

 
 

4. Prestação de Serviços de Fornecimento e Transporte de 
Refeições Escolares e Outras – abertura de Concurso Público 

No seguimento da extinção do procedimento de Concurso Público Internacional, devido à 

exclusão de todas as propostas apresentadas, a Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar 

a abertura de novo Concurso Internacional para a Prestação de Serviços de Fornecimento e 

Transporte de Refeições Escolares e Outras, com o preço-base de 2.041.860,32 euros + IVA, e 

pelo prazo de 1 ano, renovável por igual período até, no máximo, 31 de julho de 2023. 

Ainda neste âmbito, a Câmara Municipal de Ílhavo aprovou a decisão de contratar a 

“Prestação de Serviços de Fornecimento e Transporte de Refeições Escolares e Outras ao 

Município de Ílhavo”, pelo período de 14 de setembro a 31 de dezembro de 2020, com o preço 

base de 282.387,08 euros, com exclusão do IVA, desde o início do ano letivo 2020/2021, que 

se prevê ocorrer entre 14 e 17 de setembro. 

 
 

5. Atribuição de apoios pontuais à Cáritas da Gafanha da Nazaré, 
Núcleo Sporting de Portugal – Ílhavo e Associação dos Amigos da 
Praia da Barra 

A Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um subsídio pontual às 

seguintes entidades: 

a) Grupo Cáritas Paroquial da Gafanha da Nazaré, no valor de 2.000,00 euros, de 

modo a alavancar o volume de bens alimentares, bem como a agilizar os processos 

logísticos inerentes à sua distribuição; 

b) Núcleo Sporting de Portugal – Ílhavo, no valor de 1.000,00 euros, de modo a 

colaborar na concretização das atividades do Núcleo durante o ano 2020; 

c) Associação dos Amigos da Praia da Barra, no valor de 2.000,00 euros, de modo a 

concretizar o investimento na melhoria da sede e nova imagem da Associação. 

 


