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1. Câmara Municipal aumenta valor e número de bolsas para alunos 

do Ensino Superior 

No âmbito do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo do Ensino Superior, a 

Câmara Municipal de Ílhavo aprovou as normas para o ano letivo 2020/2021 que contemplam o 

aumento do número de bolsas a atribuir a estudantes do Município de Ílhavo que frequentem o 

ensino universitário, bem como o valor do investimento em causa. 

Este ano, serão apoiados 30 jovens estudantes do Município de Ílhavo, mais 5 do que no 

ano transato, que por sua vez já tinha sofrido uma majoração em relação ao que está 

estipulado do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo do Município de Ílhavo (20 bolsas), 

tendo em consideração a necessidade de apoiar as famílias que viram os seus rendimentos 

diminuídos resultante da realidade que vivemos de pandemia do Covid19. A bolsa de estudo 

também terá um acréscimo no seu valor anual, que passa a ser de 1.316,40 euros, repartidos 

por 10 mensalidades. 

Esta medida, traduzida num investimento no valor global de 39.492 euros (mais 6.809,50 

euros que no ano anterior), espelha o compromisso social inerente à missão de serviço público 

que a Câmara Municipal assume na plenitude, permitindo às famílias dos jovens estudantes 

um atenuar nos significativos e elevados encargos financeiros que o ensino superior contempla 

e que a Ação Social Escolar Superior não satisfaz totalmente, ao contrário do que se verifica no 

Ensino Obrigatório (Secundário) onde, apesar de alguns constrangimentos, os encargos são 

menores e os apoios sociais mais acessíveis e generalizados. 

Sendo o ingresso no Ensino Superior uma decisão formativa individual, a atribuição das 

referidas bolsas, sem qualquer obrigatoriedade legal, enquadra-se na preocupação e prioridade 

estratégica da Câmara Municipal de Ílhavo na formação académica dos jovens, na 

empregabilidade e no desenvolvimento económico do Município. 

O período de candidaturas decorre de 21 de setembro de 2020 a 18 de outubro de 2020, 

através do preenchimento do formulário online no site da Câmara Municipal de Ílhavo ou 

através da entrega do formulário, via CTT, para a Câmara Municipal de Ílhavo - Divisão de 

Desenvolvimento Social e Saúde (Av. 25 de Abril – 3830-044 Ílhavo). 

 

 

2. Mais de 630 mil euros para a Requalificação do Parque da 
Malhada, em Ílhavo 

A Câmara Municipal de Ílhavo aprovou o processo de adjudicação da empreitada de 

Requalificação do Parque da Malhada, pelo valor de 630.629,30 euros e com um prazo de 

execução de 7 meses. 

Integrado no Plano de Ação de Regeneração Urbana – PARU Ílhavo, esta Requalificação 

visa dotar a área, entre o Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste e a Piscina Municipal 

de Ílhavo, de apoios indispensáveis a um uso mais intenso das suas componentes de lazer e 

desporto, através da reabilitação do espaço público, da implementação de novos equipamentos 

e mobiliário urbanos, e, simultaneamente, proceder à sua articulação funcional e urbanística 

com a Requalificação, já em curso, do Jardim Henriqueta Maia, nomeadamente através da 

promoção da acessibilidade a peões e ciclistas. 


