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janeiro

Car@ Munícipe,
Regressamos ao contacto consigo através deste, que será o último Boletim do atual
mandato, dando-lhe nota das concretizações que alcançámos, juntos, ao longo deste
percurso.
Chamar “atípicos” aos anos de 2020 e 2021, vividos sob as consequências do
surto pandémico de COVID-19, é seguramente um eufemismo, desde logo porque o
impacto nas vivências de todos nós enquanto comunidade foi brutal, com escolas
fechadas, serviços públicos condicionados, enfim, vidas em suspenso por tempo
indeterminado.
Os efeitos da pandemia manifestaram-se de diferentes formas, no que diz respeito
à atividade regular que a Autarquia tinha planeada, ou em marcha, desde iniciativas
de índole cultural, aos nossos Festivais, sem esquecer o reflexo que teve na evolução
de obras e empreitadas, à redução no fluxo turístico na nossa região, assim como
o impacto assinalado no pequeno comércio e tecido empresarial em geral, esta
pandemia trouxe desafios para os quais o governo central, autarquias e a sociedade
em geral, não estavam preparados, o que impôs novos paradigmas à gestão, em
especial à nossa Câmara Municipal, enquanto agente de proximidade no apoio à
população, procurando colmatar as debilidades evidenciadas pela Administração
Central, seja no investimento público, seja nas respostas sociais e económicas às
famílias e empresas, seja ainda na valorização do associativismo.
No que à Autarquia diz respeito, para além do inequívoco e inquestionável apoio
às Famílias e Associações, continuamos a trabalhar afincadamente nos projetos do
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), no alargamento da cobertura
da rede de saneamento, cada vez mais próxima dos 100%, na reabilitação gradual da
rede viária, do espaço público e da mobilidade, do Jardim Henriqueta Maia, da zona
envolvente ao CIEMar, no nosso Navio-Museu Santo André, entre tantas outras obras
que se têm revelado estruturantes na vivência quotidiana da população. Apesar dos
constrangimentos que enfrentamos, mantivemos sempre a gestão rigorosa, sendo de
assinalar a execução do orçamento superior aos 85% e na redução da dívida bancária,
que no final do ano se situará num valor próximo dos 3,5 M€, quando comparada
com os mais de 20 M€ que tínhamos há oito anos. Além disso, é igualmente o
resultado do rigor na gestão financeira, implementado na nossa Câmara Municipal
ao longo dos dois últimos mandatos de governação autárquica, que conquistámos o
29.º lugar no ranking nacional das autarquias com o melhor equilíbrio orçamental no
Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses.
O atual mandato ficou também marcado pela conhecida Descentralização, processo
que encaramos com um enorme sentido de missão e responsabilidade política,
assumindo uma gestão financeira consistente e sustentada, suportada sempre na
defesa dos superiores interesses dos nossos Munícipes.
Esta conjuntura trouxe dificuldades acrescidas, e atrasos na execução das
empreitadas de tal ordem que a própria União Europeia, excecionalmente, decidiu
prorrogar o Quadro dos Fundos Comunitários - no nosso caso o Portugal 2020 - por
um período de três anos, permitindo a execução até 2023.
De facto, o profundo conhecimento dos dossiers e da realidade municipal,
associado à experiência na gestão, evidencia que é fundamental ter visão estratégica
e de futuro para se poder rentabilizar e potenciar mais e melhores meios para o
financiamento das nossas obras e ações em prol da nossa Terra, assim é no presente
e assim será no futuro.
Vivemos uma (ainda) cautelosa fase de desconfinamento que nos permite
perspetivar a nossa vivência comunitária e continuar o nosso percurso com esperança
renovada, cientes de que continuaremos a conviver com a pandemia, mas, neste
momento, com maior conhecimento dos obstáculos e potenciais soluções.
A todos os envolvidos no combate à pandemia, quero deixar uma palavra de
reconhecimento pessoal e em nome do Executivo que lidero pela forma como se
entregaram, sem reservas, a uma luta desigual, mas que, batalha a batalha, temos
vindo a superar, da mesma forma quero expressar um agradecimento especial a
todos quantos têm trabalhado na construção do nosso futuro coletivo em nome de
um Município mais solidário e culturalmente mais evoluído.
Bem hajam pela vossa disponibilidade.
Um abraço Amigo
Fernando Caçoilo
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

junho
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Câmara Municipal
de Ílhavo
adia competências
na área da Ação Social
para 2022
A Câmara Municipal
assumiu sempre as suas
responsabilidades enquanto
órgão autárquico gestor do
seu território, procurando
dar sempre respostas
sociais às diversas
solicitações das famílias
e dos cidadãos, seja num
contexto de pandemia,
como o atual, seja num
contexto de “normalidade”.
A comprová-lo está a
intensa e permanente
atividade do Pelouro da
Ação Social (Inclusão &
Cidadania) e da Maior Idade,
por exemplo, através da
implementação de medidas
e ações diretas ou da
gestão do Fundo Municipal
de Apoio às Famílias e
Indivíduos Carenciados,
assim como o recente
histórico de políticas,
intervenções e medidas de
apoio social concretizadas
com o objetivo de minimizar
os impactos que a crise tem
provocado, e irá provocar,
durante algum tempo, na
vida, na subsistência e nas
rotinas dos munícipes.
Neste caso, substituindose a Autarquia, por
várias vezes, ao Governo,
assumindo compromisso
para além das competências
do Poder Local.

No entanto, face a um
conjunto de indefinições
e de incoerências nos
elementos que integram o
mapa de transferência de
competências no domínio
da Ação Social e da falta de
clarificação do “envelope
financeiro” por parte do
Gabinete da Secretária
de Estado da Ação Social,
bem como da ausência
de qualquer referência
à Carta Social Municipal,
a Câmara Municipal de
Ílhavo não pode concordar
com o projeto de mapa
apresentado para esta
descentralização sectorial.
Importa ainda acrescentar
toda a incerteza da
conjuntura pandémica e dos
seus impactos, e o facto de
se aproximar mais um ato
eleitoral.
Neste sentido, a Câmara
Municipal decidiu adiar a
assunção da transferência
de competências na área
da Ação Social para o ano
de 2022, no âmbito do
denominado processo de
descentralização entre a
Administração Central e
as Autarquias e Entidades
Intermunicipais, enquadrado
na Lei n.º 50/2018, de 16 de
agosto, no diploma setorial
Decreto-Lei n.º 23/2019, de
30 de janeiro e no DecretoLei n.º 55/2020, de 12 de
agosto.
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Obras
em
curso...

Centro de Valorização e Interpretação da Religiosidade ligada ao Mar e Loja Social, Ílhavo (PEDU)
» 1.429.728,00 euros

Requalificação do Bairro do Bebedouro (Blocos 2 e 5),
Gafanha da Nazaré
» 207.624,32 euros

Requalificação da Rua da Praia, na Barra, Gafanha da Nazaré
» 59.328,20 euros
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Rede de Águas Residuais e Pluviais
da Gafanha da Encarnação – 2.ª fase (CMI e AdRA)
» 1.526.481,79 euros

Recuperação e Estabilização do Cordão Dunar
- Praias da Barra e da Costa Nova (APAmbiente e CMI)
» 395.579,00 euros

janeiro

Requalificação do Bairro dos Pescadores, Ílhavo (PEDU)
» 623.459,40 euros

Requalificação do Navio-Museu Santo André
» 597.165,00 euros

Requalificação da Av. N. Sra. da Saúde, na Costa Nova,
Gafanha da Encarnação
» 561.460,85 euros

Mural do Nó Viário da Praia da Barra, Gafanha da Nazaré

junho

Requalificação Parque da Malhada, Ílhavo (PEDU)
» 630.629,30 euros

Requalificação da Rua João Carlos Gomes, Ílhavo (PEDU)
» 260.025,00 euros

Requalificação do Jardim Henriqueta Maia, Ílhavo (PEDU)
» 1.482.970,00 euros

Requalificação da Rua de Shoenstatt, Gafanha da Nazaré
» 113.935,50 euros
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Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais
da Gafanha de Aquém (CMI e AdRA), Ílhavo
» 1.792.168,50 euros

Requalificação do Largo do Cruzeiro, Gafanha da Nazaré
» 219.500, 00 euros

Requalificação dos Acessos e Zona Verde
da Envolvente CIEMar-Ílhavo, Ílhavo (PEDU)
» 368.367,95 euros

Requalificação Frente Ribeirinha na Gafanha de Aquém, Ílhavo
» 103.800,00 euros
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Construção Corredor Ciclável no âmbito do PAMUS (Percurso 1)
Gafanha de Aquém/Gafanha da Encarnação
» 224.720,00 euros

Construção Corredor Ciclável no âmbito do PAMUS (Percurso 2)
Gafanha de Aquém/Gafanha da Nazaré
» 262.880,00 euros

Cobertura da Bancada do Campo Municipal de Futebol Vista Alegre
» 154.744,12 euros

Pavimentação de diversos arruamentos no Município
» 186.546,50 euros

janeiro

Obras
concluídas
...

junho
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Requalificação da Rua Comendador Egas Salgueiro, Gafanha da Nazaré
» 100.232,87 euros

Substituição da Iluminação Pública na Calçada Arrais Ançã,
na Costa Nova, Gafanha da Encarnação
» 68.876,00 euros

Aquisição de terrenos e projeto com vista à construção
do Centro Cívico da Gafanha do Carmo
» 175.000,00 euros

Relvado sintético Jardim 31 de Agosto, Gafanha da Nazaré
» 16.000, euros

Projetos,
Obras a
Concurso ou
Adjudicadas…

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Construção de passeios na Rua S. Francisco Xavier - concurso
Corredores cicláveis adjudicados no âmbito do PAMUS (Percursos 11) – adjudicado
Construção da Rede de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha do Carmo – projeto
Construção da Rede de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha da Encarnação (3.ª fase) – concurso
Remodelação do Salão Cultural e Extensão de Saúde da Gafanha da Encarnação – concurso
Requalificação do Pavilhão Desportivo da Gafanha do Carmo - concurso
Construção da área de receção do Navio-Museu Santo André – adjudicado
Rampa do Cais dos Pescadores, Largo da Bruxa Gafanha da Encarnação - concurso
Dragagem de Manutenção do Cais dos Pescadores na Costa Nova - adjudicado
Requalificação da Rua das Cancelas - adjudicado

António
Conceição

Nó Viário da Barra

recebe mural alusivo
à identidade do Município

para a mobilidade da Barra
e da Costa Nova, praias do
Município que, anualmente,
renovam a sua condição de
“Praias Bandeira Azul” e que
são uma referência turística
com uma comprovada
elevada atratividade de
visitantes.

A Câmara Municipal de
Ílhavo desafiou o artista
plástico António Conceição
a enriquecer o espaço
público da estrutura do Nó
Viário da Barra com um
mural alusivo à realidade

O convite feito a António
Conceição surgiu no
seguimento do trabalho
que o artista desenvolveu
na Gafanha da Nazaré,
com as pinturas de vários
murais alusivos à realidade
da Faina Maior e da seca do
Bacalhau.

e identidade patrimonial,
histórica, social e cultural
da terra e das gentes do
Município de Ílhavo.
O projeto pretende
valorizar aquela
infraestrutura fundamental

António
Conceição
nasceu
em Cabo
Verde, na
Vila do Tarrafal, na Ilha de
S. Nicolau, a 25 de abril de
1970. É licenciado em Artes
Plásticas e Pintura pela
Faculdade de Belas Artes
da Universidade do Porto
e tem um vasto currículo
com inúmeras exposições
individuais e coletivas,
vários murais criados em
espaço urbano, diversos
prémios conquistados, numa
carreira pública iniciada
em 1987, em Cabo Verde
(na exposição coletiva no
Centro Cultural Português
do Mindelo, “Retratos”),
internacionalmente em 1991,
em Nova Iorque (Menção
Honrosa no Concurso
Internacional de Desenho
da UNFPA – Fundo das
Nações Unidas para o
Desenvolvimento) e, em
Portugal, no ano de 2002,
com uma exposição individual
em Vila Nova de Gaia.

Navio-Museu Santo André
Construção da
Receção do Navio-Museu regressou ao Jardim Oudinot
Santo André
fases de intervenções,
Desta forma, serão criadas
O Navio-Museu Santo
ADJUDICADA

Foi adjudicada, a 4 de
fevereiro, a construção da
Receção do Navio-Museu
Santo André e da
Requalificação da zona
envolvente, no Jardim
Oudinot, na Gafanha da
Nazaré.
Com um investimento de
275.123,00 euros e a duração
de 5 meses, esta obra irá
permitir valorizar o espaço
de acesso a todos os que
visitem o Santo André,
enquadrada no processo

8

de reabilitação estrutural
do Navio, iniciado em maio
de 2020, e da reformulação
de todo o seu percurso
expositivo.
A construção desta “porta
de entrada” a uma das
referências históricas e
patrimoniais do Município
de Ílhavo irá ainda beneficiar
o espaço público do
Jardim Oudinot, com a
requalificação desta zona
envolvente.

André regressou, no dia 5 de
janeiro, ao Jardim Oudinot,
na Gafanha da Nazaré,
após cerca de 7 meses de
intervenções profundas de
manutenção e reabilitação
executadas nos Estaleiros
da Naval Ria.
Nesta primeira fase, foram
executados trabalhos em
todos os espaços do navio,
com particular destaque
para os porões, as áreas
de alojamento, o parque
do guincho de pesca, a
casa das máquinas, a
balaustrada exterior, o
convés, os mastros e a
ponte, para além da pintura
total, docagem e alagem,
e a renovação de toda a
componente elétrica e
sistemas do navio, entre
outros. De regresso ao seu
cais, seguem-se mais duas

que, na globalidade do
projeto, representam um
investimento superior
a 1,2 milhões de euros:
795.548,01 euros nas
obras de manutenção (1.ª
fase), 180.072,00 euros na
reformulação do percurso
expositivo (2.ª fase) e,
ainda, 275.000,00 para a
construção da nova área de
receção.

novas e melhores condições
para a preservação das
memórias da Faina Maior, no
período da pesca de arrasto
do Bacalhau, a partir do final
da década de 60 e início da
década de 70, e dignifica um
dos importantes símbolos
que o Município de Ílhavo
tem como referência da
sua identidade e das suas
gentes.

janeiro

Largo do Cruzeiro,
na Gafanha da Nazaré
recebe investimento de cerca
de 220 mil euros para requalificação

Com um prazo de
execução de 150 dias, esta
obra tem como objetivo
permitir a valorização deste
espaço público e devolver
a importância coletiva a
um lugar com história
de vivência comunitária
na Gafanha da Nazaré,
sendo, simultaneamente,
promovida a qualidade de
vida na Freguesia.

Começou, em fevereiro,
a obra de Requalificação
do Largo do Cruzeiro, na
Gafanha da Nazaré, com
um investimento global
de 219.500,00 euros, dos
quais 158.300,00 euros
correspondem à reabilitação
urbana e 61.200,00 euros à

Requalificação
da Rua das Cancelas,
em Ílhavo

Foi adjudicada, a 18 de
fevereiro, a primeira fase da
Requalificação da Rua das
Cancelas, em Ílhavo, pelo
valor de 220.196,00 euros.

A obra, com um prazo
de execução de 180 dias,
irá permitir a substituição
da rede de saneamento
unitária existente, que se
encontra em mau estado
de conservação, por novas
redes de drenagem de
águas residuais e pluviais
em regime de sistema
separativo.

vai ter nova rampa
de acesso

Esta obra, com a duração
de 4 meses, irá melhorar
as condições de acesso
ao Cais, permitindo uma
melhor acessibilidade,
nomeadamente com maior
segurança.

Calçada Arrais Ançã,
na Costa Nova,
recebe remodelação
da iluminação pública
A Rede de Iluminação
Pública na Calçada Arrais
Ançã, na baixa da Costa
Nova, está a ser alvo de
remodelação.
Num investimento de
68.876,00 euros, esta obra
visou corrigir problemas
originados por uma rede
já antiga e em rotura,
assegurar uma maior
segurança aos cidadãos
através do reforço da
iluminação e requalificar
este espaço público que
tem uma significativa
atratividade turística.
A obra contempla
trabalhos de cablagem,
reforço da rede, colocação
de novas luminárias e a
iluminação da instalação
artística “Riscas da Costa
Nova”.
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Cais de Abrigo
no Largo da Bruxa,
Gafanha da Encarnação,

Foi adjudicada, em
fevereiro, a construção de
uma rampa de acesso ao
Cais de Abrigo da zona da
Mota, no Largo da Bruxa Gafanha da Encarnação, no
valor de 83.777,00 euros.

aquisição, no ano passado,
de um terreno. A execução
física do projeto permitirá,
agora, a requalificação
urbana que engloba a
reformulação da circulação
viária, a criação de área de
estacionamento e de zona
ajardinada.

ADJUDICADA 1.ª FASE

junho

Cerca de 186 mil euros de investimento
em pavimentações
no Município de Ílhavo
A Câmara Municipal de
Ílhavo adjudicou, a 1 de
abril, a empreitada para
Conservação e Abertura
de Novas Pavimentações
no Município, pelo valor de
186.546,50 euros.
A Autarquia dá, assim,
seguimento ao plano
de repavimentações
e requalificação de
arruamentos, becos e
travessas do Município e
de melhoria da respetiva
sinalização rodoviária. Neste
processo, as intervenções
de pavimentação e
marcação de sinalética
ocorrerão nos seguintes
arruamentos e vias: Avenida
João Corte Real, Avenida
Fernandes Lavrador,
Rua Diogo Cão e Rua
Comandante Azevedo e
Silva, na Praia da Barra,
Freguesia da Gafanha da
Nazaré; Rua Direita e Rua
dos Mochos, Freguesia da
Gafanha da Encarnação; e
Rua do Cambarnal, Beco do
Camone, Rua da Amarona e
ex-EN 109, Freguesia de S.
Salvador.

Obra de Recuperação
e Estabilização
do Cordão Dunar
entre as Praias da Barra
e da Costa Nova
em curso

Campo Municipal de Futebol
da Vista Alegre
recebe cobertura na bancada

Teve início, na segunda
semana de maio, a execução
da cobertura da bancada do
Campo Municipal de Futebol
da Vista Alegre, obra que
representa um investimento
da Câmara Municipal de
Ílhavo de 154.744,12 euros.
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Esta empreitada completa
a construção da bancada,
infraestrutura executada
em 2018, criando melhores
condições para que os
adeptos e simpatizantes
do S.C. Vista Alegre possam
acompanhar os feitos

competitivos do clube
representativo de uma
comunidade centenária e
histórica do Município de
Ílhavo, prevendo-se que
os eventos desportivos,
nomeadamente os jogos de
futebol, possam, na próxima
época desportiva, voltar a
receber público no campos
e estádios.
Este investimento espelha
o esforço e as preocupações
que a Autarquia mantém
para que sejam criadas
melhores condições para
a prática desportiva nos
Clubes e Associações, bem
como para a promoção
do desporto no território
municipal.

Teve início, em fevereiro,
a obra de Recuperação e
Estabilização do Cordão
Dunar entre as Praias da
Barra e da Costa Nova.
Com um investimento
de cerca de 400 mil euros
e um prazo de execução
de 4 meses, a empreitada
é assegurada pela Agência
Portuguesa do Ambiente e
pelo Município de Ílhavo,
financiada a 75% pelo
Fundo Comunitário do
Programa Operacional
Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de
Recursos (POSEUR), incluída
na candidatura aprovada ao
POSEUR: “Ações de Proteção
do Litoral na Região Centro
- Cortegaça / Vieira de
Leiria”. Os restantes 25% são
repartidos, de igual forma,
pela APAmbiente e pela
Câmara Municipal (43.781,49
euros).
A intervenção pretende
recuperar e estabilizar
o cordão dunar entre as
Praias da Barra e da Costa
Nova, numa extensão
aproximadamente de 1.236
metros, com a colocação
de paliçadas, plantação de

espécies autóctones que
contribuem para a fixação
das areias na duna e com
a colocação de passadiços
sobrelevados que permitem
a circulação de pessoas,
entre as duas praias,
evitando o impacto sobre o
sistema dunar.
Outro objetivo prende-se
com a proteção do litoral
e das suas populações,
especialmente face aos
riscos da erosão costeira,
sendo a intervenção
relevante para a
prossecução das políticas
consagradas na Estratégia
Nacional para a Gestão
Integrada da Zona Costeira
e para a necessidade de
adaptação do território
às alterações climáticas.
De realçar ainda a
importância para a defesa e
implementação de medidas
preventivas que minimizem
eventuais impactos
ambientais, recordando que
o Município de Ílhavo é um
dos pioneiros na aprovação
de um Plano Municipal de
Adaptação às Alterações
Climáticas.

janeiro

Apoio à reabilitação
de edificado
da Paróquia de Ílhavo
Igreja Matriz de Ílhavo
e Igreja da Gafanha de Aquém

A Câmara Municipal de
Ílhavo apoiou as obras de
reabilitação e manutenção
da Igreja Matriz de Ílhavo
e da Igreja da Gafanha de
Aquém, no valor global de
69.800,00 euros.
A Igreja Matriz de Ílhavo
foi, nos finais do Séc.
XVIII (1785), uma das mais
importantes da Diocese de
Aveiro e tem estado, desde
sempre, no centro da vida
comunitária ilhavense,
contribuindo de forma
indelével para a preservação

REGULAMENTO DE CONCESSÃO
DE APOIOS SOCIAIS
AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
O Regulamento de
Concessão de Regalias
Sociais aos Bombeiros
Voluntários do Município
de Ílhavo é um instrumento
de carácter social, criado
como forma de reconhecer,
proteger e fomentar o
exercício de uma atividade
com especial relevância para
a comunidade, em regime
de voluntariado, à qual está
inerente a assunção de risco
no cumprimento de funções
em prol da segurança de
pessoas e bens, tantas
vezes conseguido através
de atos de coragem e
altruísmo.
A aprovação deste
regulamento é, acima de
tudo, uma opção política
de inteira justiça para
com aqueles que se
dedicam a tais causas
com solidariedade e
heroísmo, reconhecendo e
compensando o seu esforço
e dedicação em prol de toda
a comunidade do Município
de Ílhavo. Além disso, a
Câmara Municipal entende
ser este um instrumento

adequado também para
melhor cativar e retribuir
o trabalho de todos os
que pretendem e sintam
vocação para a atividade de
Bombeiro Voluntário.
Dentro de um conjunto
de pressupostos e regras,
o regulamento prevê a
conceção aos Bombeiros
Voluntários, em exercício
no Município, vários apoios
e benefícios sociais como,
por exemplo, à Condição
de Prontidão de Bombeiro,
à componente familiar,
escolar e habitacional, ao
usufruto da cultura e vida
saudável, no Seguro de
acidentes pessoais.
O Projeto de Regulamento
foi aprovado em Reunião
de Executivo a 1 de abril,
em Reunião de Assembleia
Municipal a 23 de abril e
foi publicado em Diário da
República, 2.ª Série, a 13 de
maio de 2021.
Disponível em www.
cm-ilhavo.pt em Edifício
Regulamentar do Município
de Ílhavo/Apoios Municipais.

junho
e aprofundamento da
cultura marítima, identitária
do Município. Este é um dos
equipamentos que mais
condicionou a morfologia
e desenho urbano do
centro de Ílhavo, como
um dos seus elementos
físicos mais marcantes,
sendo, igualmente,
um dos elementos
estruturantes do Plano de
Ação para a Regeneração
Urbano, condicionando o
enquadramento e elementos
funcionais do “Centro de
Valorização da Religiosidade
Ligada ao Mar”, pensado
para “funcionar” em
conjunto com o edifício da
Igreja Matriz para ganhos de
escala recíprocos.
Assim, tendo em conta
que a última grande
intervenção de manutenção
e restauro ocorreu em
1975, a Câmara Municipal
de Ílhavo aprovou, em
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março, a atribuição de
um apoio financeiro à
Paróquia de S. Salvador
para a comparticipação
das obras de reabilitação
do exterior da Igreja Matriz
de Ílhavo, atendendo à
degradação existente que
pode comprometer a sua
estabilidade.
Considerando que cabe
à Câmara Municipal zelar
pelo património existente
e reconhecida a sua
relevância nas dinâmicas
socioeconómicas da
comunidade, foi igualmente
aprovada a atribuição de
um apoio à Comissão
de Culto da Gafanha de
Aquém para a realização
de obras de manutenção
na Igreja, nomeadamente
a limpeza do telhado,
impermeabilidade exterior,
pinturas gerais e reparação
de fissuras na torre.

“COMPRE O QUE ESTÁ MAIS A MÃO!
OPTE PELO COMÉRCIO NO NOSSO MUNICÍPIO”

100 mil euros
para incentivo ao consumo
no Comércio Local
A Campanha “Compre o
que está mais a mão! Opte
pelo comércio no nosso
Município”, lançada pela
Câmara Municipal de Ílhavo
em março, decorre até final
de 2021, e visa incentivar
o consumo no comércio
tradicional localizado no
território municipal.
Para além do apelo
para que as pessoas
efetuem as suas compras,
preferencialmente, no
comércio tradicional
local, esta ação pretende
potenciar as receitas
dos estabelecimentos
comerciais e de
serviços do Município
e, consequentemente,
promovendo a alavancagem
da retoma do comércio,
nomeadamente aquele
que, por imposição das
restrições do combate à

pandemia, foi obrigado a
suspender a sua atividade.
Os estabelecimentos
que pretendam aderir a
esta iniciativa, depois de
formalizadas as respetivas
candidaturas e após a sua
validação pelos serviços
da Autarquia, farão um
desconto direto de 15%
em cada compra igual ou
superior a 15 euros, até ao
máximo de 100 euros por
compra. Este desconto é
reembolsado pela Câmara
Municipal na terceira
semana de cada mês e no
prazo máximo de 10 dias
úteis. Têm possibilidade
de se candidatar os
estabelecimentos
comerciais integrados
nas seguintes classes de
Atividade Económica (CAE)
e respetivas subclasses:

47 - Comércio a retalho
(exceto de veículos
automóveis e motociclos);
55 – Alojamento; 56 Restauração e similares;
931 - Atividades Desportivas;
95 - Reparação de
computadores e de bens de
uso pessoal e doméstico;
e, ainda, 96 - Outras
atividades de serviços
pessoais.
Importa referir que
esta iniciativa é um
complemento, e não uma
sobreposição, aos apoios
que a Câmara Municipal
já realizou em 2020
(prolongados igualmente em
2021) e que se traduziram
numa injeção na economia
de cerca de 200 mil
euros do orçamento do
Município (devoluções de
taxas, isenções fiscais
concedidas, isenções de
rendas, ocupação de espaço
público).

SAIBA MAIS EM
www.cm-ilhavo.pt
(menu “Investir”)

Contactos:
comercio.local@cm-ilhavo.pt
234 092 496

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
APRESENTA SALDO DE GERÊNCIA
DE 2020 NO VALOR
DE 2,8 MILHÕES DE EUROS

Feriado Municipal
de Ílhavo 2021

com cerimónia restrita e emissão online
em direto

Face ao Estado de
Emergência e às medidas
de contingência em vigor,
a Câmara Municipal de
Ílhavo assinalou o Feriado
Municipal, no dia 5 de abril,
com uma cerimónia restrita,
mas transmitida, em direto,
através da página oficial do
Município na rede social
Facebook.

O Feriado Municipal deste
ano foi assim assinalado
de forma diferente do
que tem sido a tradição:
o Hastear das Bandeiras
pelos Presidentes de Junta
foi simbólico, sem Banda
e sem público, e a Sessão
Solene Comemorativa, que
teve lugar no Salão Nobre
dos Paços do Concelho,

Espólio da Fábrica
da Igreja Paroquial
de Ílhavo:

CMI concede apoio
de 41 mil euros para restauro
Trinta e três peças
do espólio da Fábrica
da Igreja Paroquial de
Ílhavo estão a ser alvo de
restauro para integrarem
o espólio museológico
do futuro Centro para a
Valorização e Interpretação
da Religiosidade ligada ao
Mar (antigo Quartel dos
Bombeiros Voluntários de
Ílhavo).
Tendo em consideração o
principal objetivo da criação
deste novo equipamento
municipal, nomeadamente
a recuperação e divulgação
do património cultural
religioso, bem como a
preservação das memórias
do património do Município,
a Câmara Municipal de
Ílhavo concedeu, em
fevereiro, um apoio de
41.750,00 euros, assumindo
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o investimento inerente
a estas intervenções de
restauro, face inexistência
de disponibilidade
orçamental da Fábrica
da Igreja Paroquial para a
realização desta despesa.
As peças religiosas
selecionadas para
integrarem o discurso
expositivo do novo espaço
museológico e interpretativo
resultam de um processo
pormenorizado de avaliação,
num trabalho conjunto
entre uma Comissão da
Diocese de Aveiro e os
Conservadores do Museu
Marítimo de Ílhavo, tendo
sido feita, igualmente,
uma seleção dos bens
que necessitavam de
intervenção de restauro
urgente, e sem a qual não
seria viável a sua exposição.

contou apenas com a
presença dos elementos
da Mesa da Assembleia
Municipal e do Executivo
da Câmara Municipal, dos
Presidentes das quatro
Juntas de Freguesia e dos
representantes dos Partidos
Políticos com assento na
Assembleia Municipal de
Ílhavo. O vídeo da Sessão
solene está também
disponível no canal Youtube
do Município de Ílhavo.
No que diz respeito
à habitual entrega das
Condecorações Honoríficas
Municipais referentes
aos anos de 2020 e 2021,
anunciadas na Sessão
Solene, e às iniciativas, que
destacam a identidade e
o património do Município
e homenageiam as suas
gentes, a cerimónia terá
lugar no feriado de 10 de
junho, na Casa da Cultura de
Ílhavo.

A Câmara Municipal de
Ílhavo aprovou a integração,
no Orçamento do presente
ano, do saldo provisional
de 2020 no valor de 2,8
milhões de euros, fazendo
jus às boas práticas de
gestão que posicionam
o Município no honroso
29.º lugar das autarquias
com melhor equilíbrio
orçamental do “Anuário
Financeiro do Municípios
Portugueses”.
Este montante espelha
a gestão equilibrada e
rigorosa dos dinheiros
públicos, nomeadamente
dos Fundos Comunitários
e das contribuições fiscais
dos munícipes e empresas,
permitindo um conjunto
significativo de intervenções
que melhoram a qualidade
de vida dos cidadãos, que
criam atratividade porque
beneficiam o território e
que promovem um maior
desenvolvimento das
freguesias do Município.
Não há, nesta operação
de gestão financeira,
qualquer amealhar de
recursos económicos
subtraídos ao investimento,
à ação e responsabilidade
social e cultural. Antes

Carlos Paião
HOMENAGEADO COM ESTÁTUA
NO CENTRO DE ÍLHAVO
O desafio foi
lançado pela
Câmara Municipal
e o artista plástico
Albano Martins
está já a ultimar
a execução
da estátua de
homenagem ao
cantor Carlos
Paião que será
exposta na
Calçada Carlos
Paião, no âmbito
da Requalificação
do Centro Urbano
de Ílhavo – Jardim
Henriqueta Maia.
A escultura,
com a inscrição
“#emPlayBack”,
é de bronze,
com uma altura
de 1,80 metros, e será
colocada ao nível do solo.

pelo contrário, o saldo
que transita de 2020
para o presente ano
representa o esforço e o
rigor da sustentabilidade
das contas do Município,
permitindo responder,
de forma equilibrada, ao
exercício da governação
local, nomeadamente no
cumprimento, no imediato,
dos compromissos
assumidos com as várias
empreitadas em curso e
com igual cumprimento da
dívida a curto prazo que é
necessário saldar e que se
situa nos 800 mil euros.
Subtraído o referido
valor da dívida, excluído o
valor da transferência das
verbas orçamentais do
Estado que se destinam às
despesas correntes e de
funcionamento do serviço
municipal e considerando
que as contribuições
municipais apenas serão
transferidas no início do
segundo semestre deste
ano, o valor de cerca de
2 milhões de euros é
totalmente ajustado aos
compromissos que estão
no terreno nestes primeiros
cinco meses do ano.

Este contexto permitirá
um enquadramento de
Carlos Paião com o espaço
requalificado, integrando-o
nas vivências culturais que
ali forem desenvolvidas e
promovidas, bem como
uma interação e uma
proximidade muito direta
com as pessoas que
usufruem daquela zona,
valorizando e simbolizando
a relação de intimidade que
o artista sempre procurou
manter com o seu público
e fãs.
Esta iniciativa, que conta
com a Curadoria de Nuno
Sacramento, espelha o
reconhecimento público
do papel cultural e do peso
musical de Carlos Paião,
enquadrado no esforço
conjunto, desenvolvido em
2020, pela Câmara Municipal
de Ílhavo e pelo biógrafo
Nuno Gonçalo da Paula
(autor da biografia de Carlos
Paião) com o propósito de
assinalar os 40 anos do
lançamento do primeiro
disco e da profissionalização
da sua intensa carreira.

janeiro

Aprovado

Relatório
& Contas 2020

A Câmara Municipal de Ílhavo
aprovou, o Relatório e Contas
referente ao exercício da gestão
municipal em 2020 que resulta da
prossecução das linhas orientadoras
das respetivas “Grandes Opções
do Plano e Orçamento de 2019”
e devidamente enquadradas no
programa “O Futuro Com Certeza”
que o PSD Ílhavo apresentou como
compromisso eleitoral em 2017 e
maioritariamente sufragado nas
eleições autárquicas de 1 de outubro.
Este Relatório & Contas de 2020
evidencia e reflete a continuada
evolução do desenvolvimento
equilibrado e integrado do
Município, focado na criação de
riqueza e crescimento sustentável
e numa oferta abrangente de
ações e serviços de qualidade e
modernidade que contribuem,
de uma forma clara, para o
engrandecimento, do Município de
Ílhavo.
A gestão autárquica protagonizada
pelo Executivo, assente no rigor, na
transparência e na sustentabilidade,
resulta de uma complementaridade
e equilíbrio entre o investimento em
infraestruturas e intervenções no
espaço público e a implementação
de ações e medidas que
promovem a coesão social, a
qualidade de vida e o bem-estar
dos cidadãos, das famílias e
das comunidades, permitindo
assumir, no presente e no futuro
próximo, a responsabilidade e o
compromisso para continuar a
apostar na construção do Futuro
Coletivo. Nesta balança e neste
equilíbrio, houve ainda que gerir o
peso das ações, políticas e encargos
assumidas pela Autarquia, com
total sentido de responsabilidade,
muitas vezes para além das próprias
competências do Poder Local,
para mitigar os efeitos negativos
da pandemia na sociedade e na
economia e as exigências constantes
do combate à COVID-19: a aquisição
e distribuição de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) e matérias
de higienização e segurança; os
apoios pontuais aos quatro Lares,
Unidade de Cuidados Continuados
da Santa Casa da Misericórdia e
Bombeiros Voluntários de Ílhavo;
isenções de taxas e licenças de
utilização de espaço público, rendas
e publicidade; apoios sociais aos
Cidadãos e às Famílias; devolução
do valor da RSU ao Comércio;
a cedência de equipamentos
informáticos às Escolas e a
distribuição alimentar aos alunos
dos escalões A e B da Ação Social
Escolar; entre outras medias e

apoios.
Dentro deste espírito e linhas
orientadoras, chegados ao final de
2020 com um montante total da
receita de 29.580.400 euros, se a
este valor se retirar quer o saldo
inicial, quer o montante FEDER,
quer, ainda, o montante respeitante
à contratação dos empréstimos,
obtém-se cerca de 25.940.332
euros de receita cobrada. A
receita realizada atingiu os 85,65%
superando a percentagem indicativa
prevista na “Lei das Finanças Locais”
de 85%, situação que se tem vindo a
verificar desde o ano de 2015.
No que diz respeito à despesa
paga, em 2020, esta totalizou
26.392.287 euros, sendo o valor
da despesa corrente de 15.156.411
euros, o que corresponde a uma
redução de 1,91% em relação a
2019. Já o valor das despesas de
capital fixou-se nos 11.235.800
euros, quando em 2019 tinha sido na
ordem dos 8.615.537 euros.
Quanto à análise das atividades
das GOP, a execução financeira, no
que diz respeito aos compromissos
assumidos, pagos e não pagos,
atingiu o valor de 17.186.906 euros,
sendo a percentagem de realização
das GOP 2019 de 91,73%.
Relativamente à dívida bancária
de médio e longo prazo, continua
a descer, atingindo o valor de
4.638.389 euros, inferior em 26,51%
em relação ao valor de 2019, tendo
sido cumprido o serviço de dívida
(pagamento de juros e amortização
de capital). Quanto à dívida a
fornecedores c/c e de imobilizado,
incluindo as faturas em receção e
conferência, assim como a outros
fornecedores, tem um valor de
855.888 euros, perfeitamente
equilibrado e ajustado à nossa
realidade, num evidente espelho
do rigor e transparência de gestão,
recordando que o valor em 2019 foi
de cerca de 978.331 euros.
No que respeita ao resultado líquido
do exercício de 2020, que se verificou
com uma economia debilitada
e instável fruto da pandemia,
e considerando um valor de
amortizações de imobilizado de 5,2
M€, (4,3 M€ em 2019), consideramos
um resultado deveras meritório face
às circunstâncias do País, com um
valor de 2.914.665 euros.
Estes resultados obtidos
permitiram reforçar, de forma
global, os apoios financeiros e
logísticos às Associações, continuar
a disponibilizar recursos financeiros
às Juntas de Freguesia e, ainda,
dar respostas diretas no âmbito
das exigências da mitigação da

pandemia, seja do ponto de vista
logístico e estrutural, seja ao nível
social e económico, considerando
que o principal foco da gestão
autárquica foi, é e será sempre o
Munícipe e as comunidades.
O rigor das contas permitiu
desenvolver um território mais
afirmativo, solidário e próspero e
para o crescimento económico e
social, alicerçado num investimento
direto em obra superior a 7 M€,
desenvolvendo importantes e
necessárias intervenções no espaço
público, seja pela construção
de novas infraestruturas,
reabilitação de equipamentos
ou pela requalificação urbana: a
expansão da rede de ciclovias,
como o caso do PAMUS 8 - secção
entre a Bresfor/ Ponte da Barra; o
aumento da resposta na área das
infraestruturas como a Renovação
da Rede de Abastecimento de Água
em Vale de Ílhavo (CMI/AdRA) e a
Reparação da conduta de Águas
Pluviais na Rua São Francisco Xavier,
na Gafanha da Nazaré; importantes
intervenções de requalificação
urbana e de espaços públicos,
como a Requalificação da Av. Fernão
Magalhães, da Rua Carlos Marnoto e
da Rua Comendador Egas Salgueiro;
a oferta de melhores condições
de aprendizagem e ensino com
a Requalificação e Ampliação EB
Gafanha da Encarnação Sul; o
estímulo à instalação de novas
empresas e a expansão das
existentes, medidas importantes
para a criação de emprego e de
riqueza e como polo de atração
de tecnologia e inovação e de
mão-de-obra qualificada, através da
construção da Área Empresarial 4.0,
na Gafanha de Aquém; dinamização
do território proporcionando melhor
qualidade de vida e de bem-estar
para os Munícipes através de
ações ambientais (renovação do
património arbóreo na Costa Nova
e no Jardim Oudinot), da melhoria
de equipamentos e espaços
desportivos (construção da bancada
no Campo Municipal da Vista Alegre
e a colocação de piso sintético
na zona desportiva do Jardim 31
de Agosto, na Gafanha da Nazaré)
ou da promoção da ciência com a
inauguração do Estaleiro – Estação
Científica de Ílhavo; entre outros.
Além disso, existem ainda
importantes projetos e obras em
curso, iniciados em 2020, como a
construção das Redes de Drenagem
de Águas Residuais e Pluviais da
Gafanha de Aquém e da Gafanha
da Encarnação; a Requalificação da
Av. N. Sra. da Saúde, na Costa Nova;
a Reabilitação do Navio-Museu
Santo André e a zona de receção no
Jardim Oudinot; a construção dos
corredores cicláveis PAMUS entre
a Gafanha de Aquém, Gafanha da
Encarnação e Gafanha da Nazaré; a
aquisição dos Terrenos e o Projeto
para a Construção do Centro Cívico,
na Gafanha do Carmo; o reforço
do Cordão Dunar entre a Barra e
a Costa Nova, com a ligação dos

junho
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passadiços entre as duas praias;
com particular destaque para a
dimensão e importância urbanística
das intervenções de Requalificação,
no âmbito do PEDU Ílhavo: Jardim
Henriqueta Maia, Rua João Carlos
Gomes, Centro de Valorização e
Interpretação da Religiosidade
Ligada ao Mar, zona envolvente ao
CIEMar, Parque da Malhada ou o
Bairro dos Pescadores.
Estes princípios de boas práticas
de governação autárquica têm
vindo também a ser materializados
no importante reconhecimento
espelhado no Anuário Financeiro
dos Municípios Portugueses, neste
caso referente ao ano de 2019, que
coloca o Município no 29.º lugar das
308 Autarquias com maior equilíbrio
orçamental, subindo três lugares
em relação ao ano anterior. Ainda
segundo o Anuário, a rigorosa gestão
municipal permitiu igualmente
que o Município se posicionasse
no 20.º lugar no que respeita os
Resultados Operacionais e no 42.º
lugar com maiores Resultados
Económicos. Acresce ainda que
no mapa do ranking global dos
100 melhores municípios, Ílhavo
ocupa o 30.º lugar como município
de média dimensão, sendo o 3.º
entre os municípios da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro.
A Câmara Municipal de Ílhavo
orgulha-se de gerir um Município
onde a qualidade de vida está
acima da média, conferindo aos
munícipes elevados padrões de
cidadania ativa e serviços em prol
do bem-estar comum. Daí que
Ílhavo mereça o reconhecimento
de distintas Entidades como
exemplo de boas-práticas
em diferentes domínios,
nomeadamente o social (“Autarquia
Familiarmente Responsável”,
“Marca de Entidade Empregadora
Inclusiva” ou o “Selo e Bandeira
“Comunidades Pró-Envelhecimento
2020/2021” pelas boas práticas
no envelhecimento); ambiental
(“Selo de Qualidade na Gestão
dos Resíduos Urbanos – ERSAR”)
e desportivo (“Município Amigo
do Desporto”), sendo ainda um
Município de referência na área da
Cultura, nas mais diversificadas
áreas e sectores (23 Milhas, Museu
Marítimo, Biblioteca Municipal,
CDI, etc.). É também de salientar
a prossecução de um nível
consistente de investimento e de
rigor, nos domínios da Educação,
Ambiente (mantemos a nossa
condição de 100% Eco-Município),
Juventude, Ação Social,
Turismo, Maior Idade, que têm
contribuído para um fundamental
desenvolvimento integrado,
sustentável e reconhecido Município
como mais atrativo e inclusivo.
Neste contexto, a Câmara
Municipal está convicta de que o
Relatório & Contas 2020 evidencia
o excelente desempenho da
gestão da Autarquia, contribuindo
para a “Construção do Futuro” do
Município.

Gafanha da Nazaré
celebra 20.º aniversário
de Elevação a Cidade

A Câmara Municipal
de Ílhavo e a Junta de
Freguesia da Gafanha
da Nazaré assinalaram,
de forma simples mas
simbólica, o 20.º aniversário
da Elevação a Cidade, data
histórica e importante - 19
de abril de 2001.
São duas décadas de
dinâmicas e progressos que
alteraram substancialmente
a Freguesia, sendo fácil
recorrer à memória coletiva
para se perceber o que era
a Gafanha da Nazaré há
cerca de 20 anos e o que é
hoje, não sendo necessário
ir mais longe: no âmbito das
infraestruturas básicas foi

garantida a cobertura total
da rede de saneamento
na freguesia; a Cidade
ganhou um importante polo
cultural com a construção
da Fábrica das Ideias e a
sua envolvente; o parque
escolar, nomeadamente as
escolas do Ensino Básico e
Pré-escolar da Cambeia, da
Cale da Vila, da Chave, da
Praia da Barra e da Marinha
Velha, foi todo reabilitado;
a requalificação urbana e
a mobilidade mereceram,
e continuam a merecer,
uma especial atenção e
preocupação espelhados,
por exemplo, na construção
do Nó de Acesso às

Praias, nos arruamentos
envolventes à Escola da
Barra e na requalificação
da Rua Comendador Egas
Salgueiro.
A sessão comemorativa
foi preenchida por um
programa que serviu
para reforçar e enaltecer
este desenvolvimento e
dinamismo que marcam a
história cultural, social e
económica da Gafanha da
Nazaré nas duas últimas
décadas. Após o tradicional
hastear das bandeiras,
foi inaugurado o triplico
comemorativo que retrata
a história da Freguesia,
expressa no papel que as
mulheres desempenharam,
na família, na comunidade
e na economia, durante
o auge da Faina Maior,
na identidade espelhada
na referência à Pesca do
Bacalhau no Mar do Norte e
no património retratado na
Guarita do Jardim Oudinot.
Este conjunto espelha a
importância do processo
de Elevação da Gafanha da
Nazaré a Cidade, promovido
em 2001, pela relevância
que teve na firmação da
Freguesia no território,
no reconhecimento do

dinamismo das suas gentes
e do desenvolvimento da
comunidade.
Foi, ainda, inaugurado o
corredor ciclável da cintura
urbana da Gafanha da
Nazaré (Bresfor – Ponte da
Barra), num investimento
que rondou os 350
mil euros, permitindo
potenciar a mobilidade,
a acessibilidade e o
bem-estar, prolongando
infraestruturas já existentes
na Freguesia ligandoas a importantes e
diversificadas áreas, como
polos industriais (Porto
de Aveiro, Docapesca,
Ecomare) e zonas de lazer
como o Jardim Oudinot e as
Praias da Barra e da Costa
Nova. Por outro lado, os
cerca de 4 quilómetros de
pista ciclável comportam
um importante projeto,
desenvolvido pela Autarquia,
de requalificação de um
espaço público que se
encontrava devoluto e
degradado, integrando, ao
longo de todo o corredor,
diversos painéis e edificado
que retratam, ao longo
de todo o património, a
identidade e a história
coletiva da Gafanha da
Nazaré e da Pesca do
Bacalhau, onde se incluem,
também, as pinturas da

Requalificação
Salão Cultural e Unidade de Saúde
da Gafanha da Encarnação
mais de 545 mil euros de investimento
Está a decorrer o
Concurso Público para a
Requalificação do Salão
Cultural e da Unidade
de Cuidados de Saúde
Personalizados (USCP) da
Gafanha da Encarnação,
com o valor base de 545 mil
euros.
Esta intervenção revestese de especial relevância
como garante do direito
básico das populações
no acesso aos cuidados
de saúde e de condições
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necessárias para a
prestação desses cuidados,
promovendo o bem-estar a
melhoria das condições de
vida da comunidade. Neste
sentido, foi formalizado um
Protocolo de Colaboração
com a Administração
Regional de Saúde do
Centro (ARS Centro),
que tem como objetivo
a cooperação técnica e
financeira para permitir a
remodelação da USCP da
Gafanha da Encarnação.
A Câmara Municipal
assumiu o compromisso
de elaborar o projeto, de

autoria do artista plástico
António Conceição,
promovidas pelo empresário
Leonardo Aires.
As comemorações
terminaram com a
inauguração oficial
das 1.ª e 2.ª fases da
Requalificação da Av. Fernão
de Magalhães, na Praia
da Barra. Este projeto, de
capital importância para a
melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos, para
o desenvolvimento do
comércio local e para a
melhoria do espaço público,
numa das mais importantes
artérias da Barra, contou
com um investimento
superior a 850 mil euros
e com uma parceria entre
a Administração Local e o
Sector Empresarial Privado.
Uma nota final de
Parabéns a toda a
comunidade da Cidade da
Gafanha da Nazaré, com
os votos acrescidos de
solidariedade e coragem
no sentido de se vencer,
de forma responsável e
coletiva, esta fase difícil e
complicada que se vive, com
a esperança acrescida que
brevemente será possível o
regresso à normalidade que
permita a retoma no projeto
de Construção do Futuro.

acordo com as orientações
técnicas da ARS Centro, de
apresentar a candidatura
aos Fundos Comunitários
do Programa Operacional
Regional Centro 2020,
de lançar processo de
concurso e de promover a
execução da empreitada,
assumindo, ainda, a gestão
de toda a operação.
Cabe-lhe ainda enquadrar
a devida dotação financeira
no Orçamento Municipal,
correspondente a 15% do
investimento do Município
e a 85% da comparticipação
dos Fundos Europeus.

janeiro

2.º envelope financeiro
de 240 mil euros
reforça o apoio
da Câmara Municipal
às Juntas de Freguesia

A Câmara Municipal
formalizou, no dia 30
de abril, os Protocolos
de Concessão de Apoio
Financeiro às Juntas de
Freguesia do Município de
Ílhavo, numa sessão que
se realizou no Salão Nobre,
no edifício dos Paços do
Município.
Somados aos 310
mil euros referentes
à descentralização de
competências, este reforço
de 240 mil euros, mais
30 mil euros em relação
a 2020, foram repartidos
pelas quatro Juntas de
Freguesia, tendo como base
os critérios e avaliações
acordados entre todos,
com o objetivo de permitir
a execução de um conjunto
de iniciativas inscritas
nos respetivos Planos e
Orçamentos. Apesar do
regime financeiro das
Autarquias Locais e das
Entidades Intermunicipais
prever o reforço das
receitas das Freguesias,
consignando, por exemplo,
a totalidade da receita
do IMI sobre os prédios
rústicos e 1% do IMI
sobre os prédios urbanos,
torna-se, manifestamente,
insuficiente para financiar
as competências materiais
das Freguesias.
A Junta de Freguesia
da Gafanha do Carmo
recebeu o valor de 18.480,00
euros, que permitirão a
Requalificação do parque de
lazer junto ao Canal de Mira

da Ria de Aveiro, na zona
do Caminho do Praião, a
aquisição de equipamentos
e a manutenção e
conservação das vias da
Freguesia.
A Junta de Freguesia da
Gafanha da Encarnação
recebeu o valor de
38.400,00 euros para a
colocação de enrocamento
em pedra solta na margem
poente do Caminho
do Praião, incluindo o
fornecimento do material
necessário; a execução
de obras de remodelação
da Capela Mortuária e a
recuperação de zonas
ajardinadas e ampliação
das zonas de calçada do
Cemitério; a reabilitação do
edifício do antigo lavadouro
do “centro” da Freguesia,
para além da manutenção e
conservação das vias.
À Junta de Freguesia da
Gafanha da Nazaré caberá
o valor de 85.440,00 euros
que permitirá a execução
de pequenos troços de
passeios de ligação entre os
existentes nas Ruas Luís de
Camões, Soares dos Reis e
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Padre
João Gonçalves

homenageado na sua Terra:
Gafanha do Carmo

Afonso de Albuquerque; a
requalificação na envolvente
aos Depósitos de Água, com
pavimentação, passeios
e relocalização do muro
de vedação; a cimentação
de arruamentos ente
talhões de sepulturas e a
execução de columbários
no Cemitério da Freguesia.
Além disso, possibilita
igualmente a manutenção e
conservação das vias.
Por fim, serão atribuídos
97.680,00 euros à Junta de
Freguesia de S. Salvador
para a reabilitação
urbanística do jardim
junto ao Museu do Rancho
Regional da Casa do Povo,
na Gafanha da Boavista; a
reparação e continuidade da
manutenção de caminhos
agrícolas e florestais; as
Obras de Reabilitação do
Edifício Sede da Junta de
Freguesia, do Armazém e do
Cemitérios; a manutenção
do Parque de lazer da Vista
Alegre/Zona do Parque
da Murteira; a melhoria
do recinto da Feira dos
13 com a instalação de
infraestruturas elétricas
e de saneamento; o
monumento que perpetue
a imagem do denominado
“Arco da Sra. do Pranto”;
ações de arborização da
Freguesia; o reforço das
estruturas de fixação de
terras do Parque de Lazer
da denominada “Folsa dos
Coquins”, na Gafanha de
Aquém; a construção da
pista pedonal e ciclável da
Rua Conselheiro António
da Rocha até ao passeio
nascente da Ponte Juncal
Ancho; e a construção de
passeios na Freguesia.

JUNTAS DE FREGUESIA
São Salvador
Gafanha da Nazaré
Gafanha da Encarnação
Gafanha do Carmo
TOTAL

junho

97.680,00
85.440,00
38.400,00
18.480,00
240,000,00

€
€
€
€
€

No dia em que o Padre
João Gonçalves celebraria
77 anos, 28 de março, a
Câmara Municipal de Ílhavo
e a Junta de Freguesia
da Gafanha do Carmo
homenagearam o Sacerdote,
natural da Freguesia e
falecido a 8 de dezembro de
2020.
A cerimónia, simples
como o Padre João
Gonçalves esperaria,
contou com a presença
do Executivo da Câmara

Municipal, do Presidente
da Junta de Freguesia da
Gafanha do Carmo e de
Amélia Gonçalves, irmã
do sacerdote. O Jardim
Central, junto à Igreja
Matriz e ao Jardim de
Infância da Gafanha do
Carmo, é agora a Praça
Padre João Gonçalves que
irá, brevemente, integrar
também o futuro Centro
Cívico da Freguesia.
Desta forma, foi prestada
a devida homenagem e
perpetuada no tempo a
memória do Padre João
Gonçalves pelo seu trabalho
cívico, espiritual, solidário
e de dedicação exclusiva
aos outros, nomeadamente
aqueles que são mais
excluídos e marginalizados,
como, por exemplo, os
carenciados, os sem-abrigo
e os reclusos.

CAMPANHA

Compre

o que está
mais à mão!

em compra igual ou superior a 15€,
até ao máximo de 100€ nos
Estabelecimentos Comerciais aderentes

opte pelo
Comércio no

NOSSO Município
mais informações

www.cm-ilhavo.pt

Ações enquadradas
nas Políticas
de Ordenamento
do Território
Planeamento e Ordenamento
do Território

No âmbito da apreciação do
processo de obras para instrução da
Ampliação da RiaStone, a Câmara
Municipal de Ílhavo, em reunião
de 17/09/2020, deliberou aprovar
o Reconhecimento do Interesse
Público Municipal da intervenção e
o seu envio à Assembleia Municipal
que aprovou a proposta em reunião
de 26/09/2020.
No seguimento da emissão
dos pareceres do Instituto da
Conservação da Natureza e
Florestas (ICNF), e perante as
questões colocadas, está em curso
um procedimento de articulação
entre as equipas técnicas da CMI e
do ICNF.

ALTERAÇÃO
DO PDM DE ÍLHAVO
no âmbito do novo
quadro legal

- Prorrogação do prazo
para a sua conclusão por
força do surto pandémico
da COVID-19
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A Câmara Municipal de Ílhavo, para
efeitos do disposto no DecretoLei n.º 80/2015, de 14 de maio
(Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial – RJIGT),
deliberou, por unanimidade,
na sua reunião pública de 6 de
maio de 2021, aprovar a proposta
de ampliação do objeto do
procedimento de Alteração do
PDM de Ílhavo em curso, aberto
por deliberação de Câmara de
02/11/2018, no âmbito do novo
quadro legal de Ordenamento
do Território e de Urbanismo, no
sentido de o mesmo passar a
abranger o objeto do procedimento
de Alteração do PDM Ílhavo,
integrando todos os trabalhos
desenvolvidos no âmbito da sua
compatibilização com o Programa
da Orla Costeira Ovar-Marinha
Grande (POC OMG) nos termos de
referência aprovados.

Estudo urbanístico 119
Estudo urbanístico 118
Envolvente da Zona do Museu Quarteirão da Rua da Marquinhas
São Salvador
Gafanha do Carmo

ALTERAÇÃO
DO PDM DE ÍLHAVO
- Ampliação do Objeto

Estudo urbanístico 120
Rua Alberto Gil
Gafanha da Nazaré

A Câmara Municipal de Ílhavo, para
efeitos do disposto no Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime
Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial - RJIGT), deliberou,
por unanimidade, na sua reunião
pública de 4 de março de 2021:
• aprovar a proposta de
prorrogação do prazo do
procedimento de Alteração do
PDM de Ílhavo por igual período,
ao abrigo do nº. 6 do artigo 76º. do
RJIGT, acrescentando-se 87 dias
correspondentes ao período que
decorre entre a data da produção
de efeitos do artigo 7º. da Lei nº.
1-A/2020, de 19 de março, e a
data de entrada em vigor da Lei
nº. 16/2020 de 3 de junho e sem
prejuízo da legislação que, sobre a
matéria, ainda vier a ser aprovada;
• atribuir efeitos retroativos a
13 de julho de 2020 à presente
deliberação de prorrogação, nos
termos e para os efeitos previstos
no artigo 156 º. do Código do
Procedimento Administrativo
porquanto se encontram verificados
os requisitos da norma, nos
termos da qual o autor do ato
administrativo pode atribuir-lhe
eficácia retroativa
A referida prorrogação foi publicada
conforme Aviso n.º 6121/2021 (2.ª
Série) no Diário da República nº 63 de
31 de março de 2021.

2ª AMPLIAÇÃO
DA RIASTONE
Relevante Interesse
Público Municipal

REVISÃO DO PLANO
DE PORMENOR
DO MUSEU DE ÍLHAVO
Resolução
convencional
O Plano de Pormenor da Zona do
Museu, designado habitualmente
de forma simplificada por “PP do
Museu”, encontra-se ratificado por
despacho de 25 de julho de 1986,
com publicação no DR nº 256 de
02 de novembro de 1993 e com
um processo de revisão publicado
em Portaria nº 701/94 de 28 de
julho. A Câmara Municipal de Ílhavo
promoveu o processo de Revisão do
PP do Museu, tendo sido aprovados
os termos de referência em RCMI de
03/02/2010 e iniciado o processo de
Revisão após aprovação em RCMI
de 05/01/2011. Atendendo a que o
procedimento de alteração do PDM,
em curso, vem dispensar o Plano
de Pormenor do Museu, a Câmara
Municipal de Ílhavo, em reunião
de 06/05/2021, deliberou, por
unanimidade, aprovar a proposta de
Resolução convencional do contrato
para prestação de serviços para
elaboração da Revisão do Plano de
Pormenor do Museu de Ílhavo.

ESTUDOS
URBANÍSTICOS
No sentido de corresponder ao
estabelecido nas Grande Opções
do Plano e Orçamento 2021
encontram-se em desenvolvimento
três estudos urbanísticos.
Trabalha-se na consolidação de
uma metodologia que seja ágil,
e que se concentre no essencial
como a estrutura fundiária, os
interesses dos vários intervenientes,
a qualidade do espaço público e
do desenho urbano. Pretende-se
que estes estudos constituam
instrumentos de programação e
gestão orientadora das operações
urbanísticas, adequadas às
prescrições do PDM de Ílhavo
e às restantes normas legais e
regulamentares em vigor.

janeiro

junho
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(IN)FORMA-TE 2021

Feira Vocacional e de Emprego
do Município de Ílhavo

Organizada pela Câmara
Municipal de Ílhavo, em
parceria com o IEFP –
Instituto de Emprego e
Formação Promocional,
a ‘’(IN)FORMA-TE – Feira
Vocacional e de Emprego
do Município de Ílhavo teve
lugar no dia 5 de maio, este

ano, na Gafanha da Nazaré.
Esta edição, realizada nos
diversos espaços da Fábrica
das Ideias, foi visitada por
cerca de 200 pessoas e
contou com a presença
de doze entidades com
balcão de esclarecimentos
no Espaço Emprego e

quatro entidades no Espaço
Formação, entre elas:
Adecco, CentroAssist, CME
– Construção e Manutenção
Metalomecânica, Grupo
E.T.E. – Empresa de Tráfego
e Estiva, Grupo Visabeira,
Instituto de Emprego e
Formação Profissional
de Aveiro, Kelly Services,
Multipessoal, Parque de
Ciência e Inovação, Prio
Energy, Plataforma 55+; e
CASCI – Centro de Ação
Social do Concelho de
Ílhavo, Centro Qualifica
Agrupamento de Escolas
da Gafanha da Nazaré,
CERCIAV - Cooperativa para
a Educação, Reabilitação,
Capacitação e Inclusão de
Aveiro, FOR-MAR e Serviço
de Apoio à Formação e
Emprego (CMI).

Tendo em consideração o
período que atravessamos,
e no âmbito da
pandemia COVID-19,
foram implementadas
e executadas todas as
medidas de segurança e
prevenção de propagação
que permitiu a realização de
atendimento personalizado,
divulgação de ofertas
de emprego e marcação
de entrevistas junto das

entidades presentes a
aproximadamente 100
pessoas.
Em simultâneo, foram
ministrados quatro
workshops durante o
certame com uma média
de 10 participantes por
ação. Adicionalmente,
foram transmitidos por
videoconferência dois
workshops de interesse
para o público escolar.

Acordo de Cooperação
CMI e Bombeiros Voluntários de Ílhavo
promove criação de uma segunda Equipa
de Intervenção Permanente

Período
Crítico

1 julho
a 30 setembro

Nos espaços rurais, durante o período crítico,
estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho,
na sua redação atual, no âmbito do Sistema Nacional
de Defesa da Floresta contra Incêndios, não é permitido:
Fumar, fazer lume ou fogueiras;
Fazer queimas ou queimadas;
Lançar foguetes ou balões de mecha acesa;
Fumigar ou desinfetar apiários, exceto se os fumigadores
estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas;
A circulação de tratores, máquinas e veículos de transporte pesados
que não possuam extintores, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas
e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés.

As coimas podem ir até aos 60.000 Euros

mais informações:
Gabinete de Proteção Civil e de Gestão Florestal
T 234 329 684 / 91 57 92 896
Comissão Municipal de Defesa da Floresta

Aprovado Acordo de
Cooperação com os
Bombeiros Voluntários
de Ílhavo para criação
de segunda Equipa de
Intervenção Permanente
A Câmara Municipal
de Ílhavo e a Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ílhavo
celebraram, no dia 28
de maio, um Acordo de
Cooperação que visa
promover um apoio ao
nível institucional, logístico,
técnico e financeiro, e que
estimule o desenvolvimento

das atividades e
investimentos da
Associação, nomeadamente
a criação de uma segunda
Equipa de Intervenção
Permanente (EIP) que
permita dar uma resposta
mais eficaz às situações de
emergência, garantindo um
maior e melhor socorro à
população.
O apoio financeiro, no
valor global de 248.766,00
euros, contempla o
cumprimento das
responsabilidades legais
com os seguros do

pessoal (32 mil euros); a
manutenção da Equipa de
Intervenção Permanente
(EIP) e a criação de uma
segunda equipa, procedendo
ao pagamento de acordo
com as responsabilidades
legais do financiamento dos
recursos humanos (50%), no
âmbito do protocolo entre
a Câmara Municipal, os
Bombeiros e a ANPC (56.766
euros); a comparticipação
da atividade corrente da
Associação (90 mil euros);
o carroçamento de chassis
Veículo Tanque Tático
Urbano (VTTU) Renault
Kerax 6x4 (20 mil euros); a
aquisição de Ambulância
de Transporte Múltiplo
(ABTM) elétrica com maca
e 5 lugares (30 mil euros);
a compra de Veículo
Dedicado ao Transporte de
Doentes (VOTO) elétrico e
de 7 lugares (10 mil euros);
e, ainda, a aquisição de
fardamento de proteção, de
trabalho, urbano e florestal
(10 mil euros).

100 Cartas
de Amor

jovens escreveram
a idosos do Município

Políticas Públicas
no Envelhecimento
CMI remeteu propostas
ao Governo
A Câmara Municipal de
Ílhavo remeteu para a
Secretária de Estado da
Ação Social, Rita da Cunha
Mendes, um documento
com propostas de medidas
de políticas públicas no
envelhecimento, com o
objetivo de propiciar uma
mudança e um incremento
na qualidade dos serviços
prestados à população mais
velha.
As medidas apresentadas
resultam da reflexão
técnica enquadrada no
1.º Encontro de Políticas
Públicas no Envelhecimento,
realizado a 27 de outubro
de 2020, no Cais Criativo
da Costa Nova e contou
com os contributos
de vários Municípios,
Estabelecimentos de Ensino,
Associações e Instituições
de Solidariedade Social.
O documento que abrange
um conjunto diversificado
de intervenções e de
implementação de medidas,
abrangendo áreas como
a vertente social e as
respostas institucionais,
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a psicomotricidade,
o cognitivo e a
psicossociologia, a relação
intergeracional ou a saúde.
Evitar a institucionalização
foi palavra de ordem,
devendo ser dada prioridade
à promoção da autonomia,
com a melhoria dos serviços
de apoio domiciliário que
devem ser adaptados
a cada rotina e a cada
família. Neste apoio ao
domicílio, devem ser
incluídos todos os tipos de
cuidados possíveis, como,
por exemplo, fisioterapia e
estimulação multissensorial.
Quanto às Instituições,
estas devem procurar
realizar adaptações
arquitetónicas que permitam
receber pessoas com todas
as patologias em diferentes
graus de autonomia e
dependência, devem ainda
reformular as intervenções
dos Centros de Dia,
adaptando as respostas que
são dadas às expectativas
e necessidades reais dos
nossos idosos, nos dias de
hoje, assim como devem

A Câmara Municipal de
Ílhavo desafiou crianças e
jovens a escreverem cartas
de amor aos idosos do
Município para assinalar o
Dia de S. Valentim (14 de
fevereiro).
Enquadrada no projeto
“Maiores pela Janela”, a
iniciativa teve a participação
de cerca de 100 jovens cujas
cartas foram colocadas
nas caixas de correio
das casas dos idosos
e entregues nos Lares.
Para além de celebrar, de
forma inédita, o Dia dos
Namorados, a iniciativa
pretendeu estabelecer
vínculos intergeracionais
através da desconstrução
dos preconceitos e, ainda,
promover uma aproximação
psicológica e emocional
sem a necessidade da
proximidade e contacto
físico com os seniores.

promover a contratação de
pessoal especializado nas
diferentes áreas.
A solidão, problemática
que afeta milhares de
idosos, foi outra área
que mereceu uma
reflexão cuidada, sendo
proposta a necessidade
de se implementar
atividades presenciais
no acompanhamento
domiciliário que
fomentem o convívio ou
a aprendizagem ao longo
da vida, com particular
incentivo às atividades
intergeracionais que
permitam a partilha de
conhecimentos entre os
mais novos e seniores.
Como nota de destaque,
foi apresentada a proposta
de criação de plataformas
de participação que
permitam aos idosos
serem parte ativa na
tomada de decisões, criar
ofertas de emprego para
pessoas com mais de 55
anos, divulgar rastreios
cognitivos, promover
serviço de voluntariado
para os idosos e com os
idosos e criar dinâmicas
intermunicipais entre as
diferentes entidades dos
territórios para a partilha
de informação e de boas
práticas no envelhecimento.

Gastronomia
do Município de Ílhavo

Conte-nos tudo
sobre as receitas
que lhe fazem lembrar
a sua terra,
a sua gente,
a sua rua,
o seu beco,
a sua praia...
www.gastronomia.cm-ilhavo.pt

“Maiores na Mente”
O projeto “Maiores na
Mente” tem como objetivo
aprofundar o conhecimento
relativo aos seniores do
ponto de vista cognitivo
e criar um conjunto de
atividades que possibilitem
a estimulação dos mesmos
e é dinamizado em parceria
com várias entidades
nacionais: Faculdade de
Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade
do Porto, Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra,
UCC Laços de Mar e Ria e
Cáritas Diocesana de Aveiro.
Uma das atividades
que se encontra
atualmente no terreno,
GeroEduca - Programa
de PsicoEducação, reúne
25 seniores, sem défices
cognitivos ou demência
que, ao longo de várias
sessões, irão aumentar o
autoconhecimento sobre o
envelhecimento cognitivo
e os principais fatores a
ele associados, de forma a
melhorar a saúde, qualidade
de vida e bem-estar.
Uma outra iniciativa,
direcionada para pessoas
com demência, dinamizada
pela UCC “Laços Mar e
Ria” e a Escola Superior de

Enfermagem de Coimbra,
irá promover intervenções
individualizadas no domicílio.
No Fórum Municipal Maior
Idade, na Gafanha da
Nazaré, estão a decorrer
sessões de estimulação
cognitiva em grupo e
psicomotricidade,cujo
objetivo é melhorar e
manter o desempenho do
domínio cognitivo, com uma
especial abordagem para
a memória a curto e longo
prazo, nomeação, atenção,
orientação, cálculo, para
além de uma intervenção
dirigida nas áreas como o
equilíbrio e a tonicidade
muscular.
O Fórum Municipal da
Maior idade acolhe, também,
sessões preventivas
subordinadas à temática
da violência domésticao,
pretendendo contribuir para
a prevenção e combate
da violência doméstica
e promover soluções
adequadas às problemáticas
aferidas. Uma ação que é
concretizada às quartasfeiras, dinamizada pelo
Núcleo de Atendimento
a Vítimas de violência
doméstica da Cáritas
Diocesana de Aveiro.

janeiro

junho
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Em novo confinamento,
CMI lança segunda edição dos

“Maiores pela Janela”

A Câmara Municipal de
Ílhavo iniciou, em janeiro, a
segunda edição do projeto
“Maiores pela Janela” com
o objetivo de desafiar e
estimular as pessoas idosas,
sem saírem das suas casas.
Para minimizar os
impactos negativos da
falta de contacto social e

de estímulos, como, por
exemplo, a deterioração na
saúde mental das pessoas
mais velhas, a Câmara
Municipal relançou o projeto
“Maiores Pela Janela” com
uma programação repartida
por sete atividades:
“Não precisas de estar
parado”; “Da janela ouço

Por uma Páscoa
mais Doce

À semelhança da
campanha realizada no
Natal, a Câmara Municipal
de Ílhavo assinalou o
período festivo da Páscoa
com uma nova campanha:
“Por uma Páscoa mais
Doce”.
Neste período, no qual se
manteve o apelo à redução
do contacto social e às
restrições de circulação,
a Autarquia pretendeu
estar ao lado da população
mais velha a residir só
ou em estado de maior
vulnerabilidade em termos
físicos, bem como dos seus
cuidadores.

Como falar de Páscoa em
Ílhavo é sinónimo de folar
de Vale de Ílhavo a equipa
da Maior Idade da Câmara
Municipal distribuiu, no
dia 2 de abril, folares a 58
idosos, tornando mais doce
esta época festiva, sempre
envolta num momento de
conversa e de conforto.

música”; “Radio Ativos na
Maior Idade”; “Kits Casa
e Demência”, “Se esta
Rua Fosse Minha - CDI ”,
“Desafios ao Telefone”,
“Maiores On” e “Revista
Maior Idade – edição
especial confinamento”
No âmbito do “Não
Precisas de Estar Parado”,
o site da Câmara Municipal
disponibiliza vários cadernos
de estimulação cognitiva,
manuais de exercícios
físicos e propostas para
serem efetuadas em casa.
Já a iniciativa “Da Janela
ouço Música” levou
concertos musicais aos
pátios das habitações dos
seniores.
“Rádio Ativos na Maior
Idade” é uma rúbrica
semanal emitida no
Programa da Manhã
conduzido pela Maria João

Azevedo, na Rádio Terra
Nova, todas as terças-feiras,
entre as 10h40 e as 10h55,
com abordagens a novas
formas de envelhecer.
A atividade “Desafios
ao Telefone” promove
‘dois dedos de conversa’:
através do simples contacto
telefónico é encontrado o
espaço para uma conversa e
muitos desafios para serem
concretizados, como, por
exemplo, ouvir e declamar
poesia e contos locais.
Numa parceria com a
Universidade de Aveiro
(UA), entidade que desde
a primeira hora e edição
abraçou, com a Câmara
Municipal, o projeto
de literacia digital para
os seniores, está a ser
desenvolvida a segunda
fase do “Maiores On” para a
promoção de aquisição de

competências tecnológicas
no domicílio, bem como a
integração da comunidade
na plataforma online
“Mi-one” desenvolvida pela
UA.
Uma equipa de técnicos
municipais deslocou-se,
semanalmente, às janelas
das pessoas idosas para
proceder à entrega dos
“Kits Casa e Demência” com
propostas de exercícios de
estimulação, para realizar
gravações de histórias
e memórias no âmbito
do projeto do Centro de
Documentação de Ílhavo
- “Se esta Rua Fosse
Minha”, e entregar uma
edição da Revista Maior
Idade com conteúdos
exclusivos concretizados em
tempos de confinamento:
entrevistas, crónicas e
ações de sensibilização.

Bolsas de Estudo do Ensino Superior
2020/2021
No âmbito do
Regulamento Municipal
de Bolsas de Estudo do
Ensino Superior, a Câmara
Municipal de Ílhavo
entregou, no dia 15 de
janeiro, a primeira tranche
das Bolsas, referente aos
meses de outubro de 2020
a janeiro de 2021, aos 30
Bolseiros que frequentam o
ensino universitário.
Neste ano letivo, o
apoio social contempla
um aumento do número
de bolsas a atribuir a
estudantes do Município
de Ílhavo que frequentem
o ensino universitário, mais
5 alunos em relação ao
ano anterior, significando,
igualmente, um acréscimo
do valor anual de cada bolsa
que passou a ser de 1.316,40
euros, repartidos por 10
mensalidades.

Esta medida, traduzida
num investimento no
valor global de 39.492,00
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.

Teve lugar, no dia 27 de abril,
no Salão Nobre dos Paços do
Município, a celebração de dezoito
Acordos de Cooperação com as
Associações de Pais com atuação
em todos os ciclos de ensino, desde
o Pré-escolar ao Ensino Secundário,
no valor de 462.107,21 euros.
Pelo segundo ano consecutivo, a
Câmara Municipal voltou a reforçar
o seu apoio às Associações de Pais,
do jardim de infância até ao ensino
secundário, aumentando o valor
global dos Acordos em cerca de
31.250,00 euros, comparado com
2020.

Associações de Pais:
Acordos de Cooperação
ultrapassam os 450 mil euros

O investimento Municipal nesta
área da Educação permite às
Associações de Pais a gestão das
suas estruturas, dos compromissos
e encargos com as suas atividades,
muito particularmente, as
relacionadas com o apoio às
refeições e às atividades de
animação e apoio à família para o
pré-escolar e componente de apoio
à família para o 1.º ciclo.
Num ano letivo condicionado,
novamente, pelos constrangimentos
decorrentes da pandemia COVID-19,
a Câmara Municipal de Ílhavo
reitera o reconhecimento pelo
envolvimento das Associações de
Pais do Município no dia a dia das
nossas crianças e comunidade
escolar. Este trabalho voluntário dos
pais e encarregados de educação
assume, cada vez mais, um papel
relevante para o bem-estar das
crianças e jovens, melhores
condições ao nível das Atividades
de Animação e Apoio à Família
(AAAF) e Componente de Apoio à
Família (CAF), bem como o apoio
importante no desenvolvimento de
atividades e projetos que valorizem
o processo de aprendizagem.

ASSOCIAÇÕES
Associação de Pais da Escola EB1 de Ílhavo
Associação de Pais da Escola e do JI da Chousa Velha
Pétalas e Gaivotas - Associação
Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas da Coutada
Associação de Pais do Jardim, Escola EBl e ATL da Légua
Associação de Pais da Escola EB1 da Sra. do Pranto e JI de Ílhavo
Associação de Pais e Encarregados de Educação Escola EB1 de Cale da Vila
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola n.º 2 do 1.º CEB e JI da Cambeia
Associação de Pais e Encarregados de Educação Santa Maria Manuela
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica da Marinha Velha
Associação de País da Escola EB1 do Farol da Barra
Associação de Pais da Escola da Chave
Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação
Associação de Pais da Gafanha do Carmo
Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Básicas e Secundária da Gafanha da Nazaré
Associação de País e Encarregados de Educação da EB 2/3 José Ferreira Pinto Basto
Associação de Pais da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
Associação de Pais da Escola Básica 2/3 da Gafanha da Encarnação
TOTAL

36.271,35€
27.483,12€
30.956, 50€
37.348,20€
19.136,42€
53.211,61€
29.458,59€
29.260,29€
46.183,09€
25.612,36€
17.342,88€
39.835,07€
39.289,74€
21.967,99€
3.500,00€
1.750,00€
2.000,00€
1.500,00€
462.107,21€

PROGRAMA QUALIFICA

CMI e Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré
formalizam protocolo
para o Reconhecimento, Validação
da população ativa,
e Certificação de Competências
melhorando os seus níveis
“O Saber não ocupa
lugar” foi o mote
encontrado para sustentar a
assinatura do Protocolo de
Implementação do Centro
Qualifica, celebrado entre a
Câmara Municipal de Ílhavo
e o Agrupamento de Escolas
da Gafanha da Nazaré.
O número de cidadãos
sem ocupação profissional
no último ano, consequência
da crise financeira e
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económica que se instalou
devido à pandemia, torna
urgente a necessidade de
desenvolvimento de ações
de capacitação, promoção e
formação para melhoria do
perfil de empregabilidade
dos munícipes, com
vista à sua integração
no mercado de trabalho.
Assim, considerando que
a qualificação e formação
de jovens e adultos é uma

prioridade estratégica
da Câmara Municipal,
o programa Qualifica é
o reconhecimento da
importância da certificação
de competências adquiridas
ao longo da vida, por vias
formais, informais e não
formais nas vertentes
escolar, profissional ou de
dupla certificação, sendo
um instrumento essencial
de formação e qualificação

de empregabilidade e de
socialização.
O Centro Qualifica
destina-se a jovens a
adultos após cumprida a
escolaridade obrigatória
e promoverá os seguintes
módulos formativos: RVCC
Escolar - Reconhecimento,
Validação e Certificação
de Competências para
obtenção do 4.º, 6.º, 9.º
ou 12.º ano; Curso de
Educação e Formação

de Adultos Escolar - em
regime pós-laboral; Curso
de Educação e Formação
de Adultos Escolar
de nível secundário;
RVCC Profissional
- Reconhecimento,
Validação e Certificação
de Competências para
obtenção de qualificação
profissional de nível II (9º
ano) e nível IV (12º ano);
e Formação modular de
Catálogo Nacional de
Qualificações (CNQ) de 25
ou 50 horas.

janeiro

junho
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RADAR

Programa de Apoio à Comunidade Educativa
reforçado e ampliado

A Câmara Municipal de
Ílhavo reativou, no dia
28 de janeiro, o “RADAR
- Programa de Apoio à
Comunidade Educativa”,
especialmente dirigido
a alunos, famílias,
agrupamentos de escolas
e professores, como
resposta social e educativa
à interrupção das atividades
letivas, no âmbito do então
estado de Emergência.

Este ano, a Câmara
Municipal decidiu alargar a
amplitude das suas ações e
dos apoios com a criação de
mais um vetor estruturante
no RADAR, para além dos
três eixos que sustentaram
a criação do programa,
em abril de 2020, com o
objetivo de minimizar alguns
constrangimentos sentidos
pelos Agrupamentos de
Escolas e pelas Famílias.
Assim, o programa
passa a assentar a sua
ação em quatro áreas
prioritárias: apoio alimentar;

disponibilização de
equipamento informático
e acesso móvel à internet;
criação e facilitação de
conteúdos pedagógicos
em plataformas
comunicacionais; e, ainda, a
intervenção de uma equipa
multidisciplinar de âmbito
do apoio à comunidade
educativa.
Fruto do sucesso que
o programa alcançou
em 2020, junto das
Escolas, dos Alunos e
das Famílias, o RADAR
passou a disponibilizar à

comunidade educativa um
quarto eixo: uma Equipa
Multidisciplinar composta
por uma assistente social,
uma psicóloga clínica, uma
educadora social e uma
terapeuta da fala, que
desenvolvem o seu trabalho
junto de alunos e das suas
famílias, designadamente
daqueles que revelem
maiores dificuldades
de aprendizagem, risco
de abandono escolar,
comportamentos de risco
ou gravemente violadores
dos deveres do aluno ou
ainda em situação de maior
vulnerabilidade nesta fase
de pandemia.
Em relação ao primeiro
eixo – apoio alimentar – a
Autarquia assegurou o
fornecimento de apoio
alimentar (2.813 cabazes)
a crianças e alunos que
usufruem dos escalões A e
B da ação social escolar, do
Pré-Escolar ao 12.º ano, de
todos os Agrupamentos de
Escolas do Município.
Para o cumprimento
do segundo eixo, e no
âmbito da atividade letiva
de forma não presencial
(ensino à distância), a

Câmara Municipal procedeu
à cedência cerca de 250
computadores e 280
hotspots para acesso à
internet, promovendo a
equidade e a inclusão, não
deixando nenhum aluno
excluído do processo de
aprendizagem que for
implementado.
A concretização do
terceiro eixo de intervenção
- criação de conteúdos
pedagógicos – assenta
na disponibilização, na
plataforma do Canal Centra/
AEVA www.canalcentral.
pt e no website da Câmara
Municipal www.cm-ilhavo.pt,
de vídeos com conteúdos
educativos, com o objetivo
de complementar as ofertas
educativas em curso nas
áreas da Ciência, Atividade
Física, Rítmica e Expressiva,
Expressão Plástica e
Música. Estes vídeos foram
produzidos por técnicos
da Câmara Municipal e
docentes dos Agrupamentos
de Escolas, criando, assim,
mais um elo de ligação
à escola e às práticas
educativas habituais dentro
do Município.

CMI e Escola Profissional de Aveiro

parceiros estratégicos no desenvolvimento de atividades
de aprendizagem para os alunos

A Câmara Municipal
de Ílhavo e a Escola
Profissional de Aveiro/
AEVA (EPA) assinaram,
no dia 14 de abril, um
protocolo de cooperação
que permite a alunos da
EPA o desenvolvimento do

processo de aprendizagem
e formativo em contexto
laboral.
Dos 11 Municípios que
integram a área geográfica
de ação e intervenção
escolar da EPA, a Câmara
Municipal de Ílhavo é

a entidade pioneira na
formalização desta parceria
que acolherá, nas suas
estruturas, cerca de 20
alunos que irão desenvolver
um conjunto de atividades,
devidamente tutoradas
pelos técnicos do Município,
pelos docentes dos três
Agrupamentos de Escolas
e por docentes da Escola
Profissional de Aveiro,
que permitem potenciar
o nível de conhecimento,
de formação e de
profissionalização como
garante, no futuro, de
uma melhor perspetiva e
capacitação na afirmação
profissional e intervenção
cívica.

Os alunos da EPA, que
frequentam os cursos
profissionais de Organização
de Eventos, Comunicação,
Relações Públicas e
Publicidade, Animação
Sociocultural, Ação
Educativa e Manutenção e
Eletricidade, vão integrar,
atá ao final do mês de
maio, estruturas orgânicas
do Município em áreas
de intervenção como a
Educação, concretamente
nos três Agrupamentos de
Escola, a Comunicação e os
Serviços Gerais.
Para a Câmara Municipal
de Ílhavo esta é uma
parceria importante
porque resulta de uma
antiga e permanente

relação institucional com
a EPA, na qual sempre se
reconheceu o seu valor e
papel educativo e formativo
na Região, e alarga o
compromisso assumido,
em setembro de 2020,
no âmbito do processo
de descentralização de
competências na área
da Educação, muito para
lá do mero edificado e
gestão administrativa. É
um primeiro passo para
que a Autarquia assuma
uma parte contributiva no
conceito, na forma e no
modelo educativo que se
perspetiva para o Ensino,
muito concretamente na
região.

Programa Nacional

Eco-Escolas
2020/2021

A segurança é a sua praia

no areal
3m

6 IPSS e 25 Estabelecimentos de Ensino

A Câmara Municipal de
Ílhavo aprovou a renovação
do Protocolo de Parceria
com a Associação Bandeira
Azul da Europa (ABAE),
reforçando o envolvimento
do Município no projeto
Eco-Escolas e que resultou,
a nível nacional, na
referência de Ílhavo como
Eco-Município de Portugal

Continental pelo quarto
ano consecutivo, com
uma cobertura a 100% nos
Estabelecimentos de Ensino
e também nas IPSS.
Apesar de se viver, de
novo, um ano escolar atípico
também em termos do
desenvolvimento de ações
no âmbito da educação
ambiental, o Município de

Ílhavo volta a participar no
projeto Eco-Escolas com 6
IPSS e 25 Estabelecimentos
de Ensino, com um
investimento global de
3.400,00 euros. Este valor
comporta os encargos com
a inscrição no projeto e,
igualmente, um subsídio
pontual de 100,00 euros a
cada Estabelecimento de
Ensino e IPSS, bem como
um prémio de 100,00 euros
a cada Agrupamento que
consiga ver premiadas todas
as suas escolas.
Este é um projeto
muito especial porque
é demonstrativo do
significativo e continuado
trabalho que tem sido feito,
com toda a comunidade
escolar do Município, no
domínio do ambiente e
da cidadania, no âmbito
do Programa Municipal
Educativo para o Ambiente.

ECO-ESCOLAS PARTICIPANTES

Centro Paroquial de Ílhavo
Obra da Providência da Gafanha da Nazaré
CASCI
Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação
Santa Casa da Misericórdia/Centro Infantil
Centro Social Padre Kentenich

1,5m

A segurança
é a sua praia
At the beach, safety comes first.

distanciamento entre guarda-sóis (3 metros)
Info toalhas (1,5 metros)
distanciamento entre
APP

Praia

3m

Chapéus de sol

uso obrigatório de máscara(a partir dos 10 anos)
e calçado nos apoios de1.5m
praia
e equipamentos
balneares
Escolha
uma praia
Mantenha
Use máscara
com pouca gente
o distanciamento
e chinelos nos
Toalhas

físico de segurança

Choose a less crowded beach Keep the safety distance

apoios de praia

Wear a mask and ﬂip ﬂops
at beachside facilities

OTIMIZAÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

Câmara Municipal
de Ílhavo melhora
a sua política ambiental

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 1 de Ílhavo
Centro Escolar da Coutada
Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância da Chousa Velha
Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância da Gafanha de Aquém
Centro Escolar da Sr.ª do Pranto
Centro Escolar de Vale de Ílhavo
Centro Escolar da Légua
EB1 Farol da Barra
Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância da Chave
Centro Escolar Santa Maria Manuela
Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância da Marinha Velha
EB1 da Cale da Vila
Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância da Cambeia
Escola Básica da Gafanha da Encarnação Norte
Escola Básica da Gafanha da Encarnação
Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação Centro
Escola Básica do 1.° Ciclo da Gafanha da Encarnação Centro
Escola Básica da Gafanha do Carmo; Jardim de Infância da Gafanha do Carmo
Escola Básica do 1.° Ciclo da Costa Nova
Escola EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo
Escola EB 2,3 da Gafanha da Nazaré
Escola EB 2,3 da Gafanha da Encarnação
Escola Secundária Dr. João Celestino Gomes, de Ílhavo
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
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A Câmara Municipal
de Ílhavo e a empresa
HAPPYGREEN, especializada
na gestão de resíduos,
celebraram um protocolo
para implementação de
recolha seletiva do resíduo
tinteiros e toners, nos
espaços públicos sob
gestão municipal e nos
estabelecimentos de ensino
do município.
Esta opção política
ambiental surge na
sequência do trabalho,

há muito iniciado, de
otimização da gestão dos
resíduos no Município
de Ílhavo, com foco na
Prevenção, Redução,
Reutilização e Reciclagem,
existindo, neste caso em
particular, a possibilidade
de serem geradas receitas
financeiras, através da
recolha dos consumíveis
de impressão, que podem
ser encaminhadas para
Instituições Sociais, ou
outras, do Município.

janeiro

junho
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Estaleiro
Estação Científica de Ílhavo
oferta formativa reforçada
A Câmara Municipal de
Ílhavo alargou, no mês
de março, o número e a
tipologia da oferta científica
e formativa, com o reforço
da atividade no Estaleiro –
Estação Científica de Ílhavo.
As três atividades, não
presenciais, realizadas
nos dias 9, 29 e 31 de
março, visaram promover
o desenvolvimento de
competências consideradas
essenciais através da
iniciação à programação
em blocos, com recurso
ao MBlock e ao Scratch,
e ainda o desenho e
impressão 3D.

Numa parceria com
o projeto Educ@RA da
Comunidade Intermunicipal
de Região de Aveiro (CIRA),
foram promovidas ações de
programação em Scratch
(“Sozinho ou em família
vem aprender a programar
em Scratch) e em Desenho
3D (“Os teus desenhos
podem ganhar forma. Vem
desenhar a tua peça em
3D”). O Educ@RA é um
projeto da CIRA, direcionado
para a comunidade escolar,
com o objetivo de promover
a igualdade de acesso a
uma educação e formação
de qualidade, através da
realização de atividades

dinâmicas e lúdicas que
potenciam conhecimento e
competências essenciais.
A 20 de abril, o Estaleiro
retomou a sua atividade
presencial, relativamente
ao serviço educativo.
Entre abril e maio,
foram registadas mais
de 400 visitas, entre
alunos e professores dos
Agrupamentos de Escola
do Município. Neste
período foram promovidas
atividades como “1, 2, 3
programa outra vez”, “Metais
e outros que tais”, “Luzes,
espelhos, ação” e “Mentes
criativas”.

PROJETO

“Casa das Máquinas”
com novas atividades

WORKSHOP ONLINE

“Resíduos,
Energia do Futuro”
No âmbito da cooperação
existente entre o Estaleiro Estação Científica de Ílhavo
e os Agrupamentos de
Escolas, empresas locais e
a Universidade de Aveiro, a
Câmara Municipal de Ílhavo
promoveu, no dia 20 de
janeiro, um workshop online,
dinamizado pela Associação
Bandeira Azul da Europa,
em parceria com a PRIO,
sobre ”Resíduos, Energia do
Futuro”.
Destinada a Professores,
Alunos e Famílias, e a todas
as Eco-Escolas do país
que integram o “Desafio
PRIO” para o programa
Eco-Escolas deste ano, a
iniciativa foi transmitida em

direto, através da plataforma
Zoom (acesso livre), a partir
do Estaleiro - Estação
Científica de Ílhavo, tendo
chegado a participantes
de todo o continente e
Arquipélago dos Açores.
A temática “Resíduos,
Energia do Futuro” centrou-se na importância do
adequado encaminhamento
dos óleos alimentares
usados - um resíduo de
excelência na produção
de biocombustíveis
sustentáveis - bem como,
as tipologias de resíduos
que geram Energia para
uma mobilidade mais
sustentável.

A Câmara Municipal
iniciou um conjunto de
atividades inseridas no
programa Academias
do Conhecimento da
Gulbenkian, no âmbito
do protocolo assinado
com a Fundação Calouste
Gulbenkian.
O projeto “Casa das
Máquinas”, que conta
ainda com a parceria
da Universidade de
Aveiro - responsável pela
monitorização e avaliação
do programa – deu início
aos programas “Safra –
Faz-te à Vida!” e “Academia
do Desenrasque”, depois de
todos os condicionalismos
sentidos com as restrições
inerentes à pandemia.
Nos dias 29, 30 e 31
de março, aproveitando
a interrupção letiva das
Férias da Páscoa, os jovens
do 3.º Ciclo do Ensino
Básico puderam explorar
a modelação 3D. Esta
iniciativa da “Safra – faz-te
à Vida!” foi desenvolvida
através da plataforma digital
Zoom.

No regresso às aulas,
todas as quartas e sextas-feiras, entre abril e junho, a
Academia do Desenrasque
está promover, também
à distância e através da
plataforma Zoom, as
suas iniciativas para os
estudantes do 2.º Ciclo
que exploraram temáticas
contextualizadas com a
forte tradição marítima do
Município de Ílhavo.

O protocolo de
cooperação estabelecido
entre o Estaleiro e a
Fundação Calouste
Gulbenkian tem como
objetivo o desenvolvimento
de competência as
socioemocionais Comunicação, Pensamento
criativo, Resolução de
problemas - para crianças
e jovens, com idade
compreendidas entre os 8 e
os 25 anos.

Ílhavo ATIVA-TE

Saúde ...

desafia a comunidade
para a prática desportiva
e para os cuidados com a saúde
No dia 14 de maio, a Câmara
Municipal de Ílhavo lançou um novo
desafio a toda a comunidade: o
Ílhavo ATIVA-TE.
Aproveitando o facto de o mês
de maio ser considerado o mês
da saúde (coração) e da família,
este programa municipal integra o
desporto, a saúde e o bem-estar,
sem esquecer a comemoração
do Dia da Família, a 15 de maio, e
incorporando, ainda, uma vertente
solidária sustentada nas prontas
respostas que os ilhavenses sempre
demonstraram para as causas
sociais.

Através de um conjunto desafios
semanais e de outras ações,
o “Ílhavo ATIVA-TE” pretende
demonstrar os benefícios que
a prática desportiva tem para a
qualidade de vida e para a saúde
dos cidadãos, realizada em contexto
de lazer ou de treino, integrada
nos 22 clubes e associações do
Município ou através das várias
ofertas especializadas, como, por
exemplo, os ginásios e academias.

Família ...

Desafios ...

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

na Rede Nacional de Municípios
Amigos da Juventude

Ílhavo integra o conjunto
de cerca de 100 Municípios
que compõem a Rede
Nacional dos Municípios
Amigos da Juventude,
um projeto da Federação
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Nacional das Associações
Juvenis (FNAJ) que atribuiu,
ainda, o selo que certifica
o Município como Amigo da
Juventude.

Esta plataforma tem
como objetivo estabelecer
compromissos entre as
Autarquias e o Movimento
Associativo Juvenil, local
e nacional, que permitam
implementar políticas de
juventude, partilhar de boas
práticas, criar estratégias
e promover sinergias que
projetem o associativismo
jovem. Neste âmbito, a
Câmara Municipal de Ílhavo
participou no Encontro
Nacional de Conselhos
Municipais de Juventude,
organizado, em formato
digital, pelo Conselho
Nacional de Juventude

(CNJ), a FNAJ, o Instituto
Português do Desporto
e Juventude e pelos
Municípios de Braga e do
Porto, nos dias 23 e 24
de abril. Na iniciativa, em
representação do Município
de Ílhavo, estiveram
presentes o Vereador do
Pelouro da Juventude da
Câmara Municipal de Ílhavo,
Tiago Lourenço, dois jovens
representantes do Conselho
Municipal de Juventude
de Ílhavo e uma técnica da
autarquia.
O encontro, que reuniu
mais de 300 participantes,
permitiu construir uma carta
A3, que foi apresentada no
dia 14 de maio no Conselho
Municipal de Juventude do
Município de Ílhavo.

Com 10 recomendações
para a modernização dos
Conselhos Municipais da
Juventude (CMJ), destaque
para as propostas de
alteração da legislação que,
entre outras áreas, permita
minimizar os impactos
negativos da politização dos
CMJ; a desburocratização
dos processos de decisão;
uma maior transparência na
divulgação dos resultados
dos Conselhos; assim como
a diminuição da formalidade
das sessões e um maior
envolvimento dos jovens na
gestão destas estruturas
de participação cívica e
associativa.

janeiro

Município de Ílhavo
distinguido com galardão de ouro
Amigo do Desporto 2018, 2019 e 2020

Pelo terceiro ano
consecutivo, a Câmara
Municipal de Ílhavo é
reconhecida como Município
Amigo do Desporto,
recebendo a distinção
dourada.
O Município de Ílhavo
aderiu a este projeto
nacional desde o primeiro
momento da sua
implementação, tendo
sido uma das primeiras
90 Câmaras Municipais a

serem distinguidas pelas
estratégias e medidas
municipais que promovem,
dinamizam e valorizam a
atividade física e o desporto,
reconhecimento feito pela
Secretaria de Estado do
Desporto e da Juventude
do Ministério da Educação,
pela Associação Portuguesa
de Gestão do Desporto
(APOGESD) e pela entidade
Cidade Social.

Este prémio, assente em
10 critérios de avaliação
- organização desportiva,
instalações, eventos e
programas, estratégias
de sustentabilidade
ecológica, desporto solidário
e inclusivo, parcerias,
realidade desportiva,
legislação, marketing e
inovação – é o reflexo das
boas práticas e das políticas
que a Câmara Municipal
tem implementado na área
do desporto, numa relação
estreita com as Associações
e os Clubes, potenciando
e facilitando as suas
atividades, promovendo
a prática desportiva,
desenvolvendo, através do
desporto, uma comunidade
mais solidária e inclusiva e
com melhor qualidade de
vida.

junho

Meia Maratona
de Ílhavo
NOVA DATA: 27 MARÇO 2022

A Câmara Municipal de Ílhavo e a
Atletas.Net, entidades responsáveis
pela promoção e organização da
prova, tomaram a decisão de adiar
a Meia Maratona de Ílhavo para
27 de março do próximo ano, na
esperança de que o processo de
vacinação em curso possa conduzir
ao regresso a uma vida normal,
sem as restrições que há mais de
um ano têm afetado fortemente
a generalidade da sociedade
portuguesa, da economia, da cultura
e do setor dos eventos desportivos
em particular.
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Recuperação
do
Lugre
ARGUS
irá enriquecer
o património e a identidade
do Município de Ílhavo
Recuperação do Lugre ARGUS
irá enriquecer o património e a
identidade do Município de Ílhavo
A Câmara Municipal e a empresa
Pascoal & Filhos, SA assinaram, no
dia 27 de maio, um Protocolo de
Doação do lugre Argus ao Município
de Ílhavo. Este momento marcou o
início do processo de reabilitação
desta emblemática embarcação,
ícone da história portuguesa da
Pesca do Bacalhau, com o objetivo
de a transformar num equipamento
museológico, a implementar no
Jardim Oudinot, na Gafanha da
Nazaré, cidade bacalhoeira do
Município.
Com a formalização deste
acordo, a reconhecida empresa
transfere o ARGUS para
propriedade do Município de Ílhavo,
cabendo à Câmara Municipal a
responsabilidade de encontrar, no
âmbito do Quadro Comunitário
Portugal 2030, que valoriza a
intervenção na recuperação do
património, o financiamento
necessário para a sua recuperação, o
projeto de reabilitação museológica,
a integração do navio no espaço
público do Jardim Oudinot, num
investimento estimado em cerca de
4 milhões de euros.
O Protocolo, que espelha a
importância e a mais valia de uma
eficaz parceria público-privada
que promove o desenvolvimento
territorial, permitirá enriquecer o já
elevado património histórico que
representa a identidade das gentes e
história do Município de Ílhavo, que
tem como lema “O mar por tradição”
e é, assumidamente, a “Capital
Portuguesa do Bacalhau”. Deste
modo, o ARGUS juntar-se-á aos
expoentes máximos da promoção
e divulgação da maritimidade
ilhavense, como o Museu Marítimo
de Ílhavo, o Navio-Museu Santo
André ou o, praticamente concluído,
Centro para a Valorização da
Religiosidade do Mar.
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A Câmara Municipal, na sua
qualidade de defensora e promotora
dos valores identitários do seu
território, dá um importante passo
na afirmação de uma identificação
coletiva sustentada nas
particularidades histórico-culturais
do território, assim como na
singularidade do património natural
ou da sua atividade económica,
fundamental para valorizar a
história de vida dos cidadãos num
determinado lugar e tempo.

janeiro

Carnaval Tradicional
de Vale de Ílhavo
2021
genuinamente português, em edição especial digital
Na impossibilidade de
voltar a sair à rua, este ano
o Carnaval Tradicional de
Vale de Ílhavo foi até a casa
das pessoas, em formato
digital.
Sem quebrar a tradição,
nem o confinamento em
vigor, a Associação Cultural
e Recreativa “Os Baldas”,
entidade promotora do
evento, em parceria com a
Câmara Municipal de Ílhavo,
pretendeu manter a vivência
do Carnaval e a relação
criada ao longo de muitos
anos com os grupos que,
regularmente, participam
nos festejos.

CAMPANHA

E assim, recriando os
tradicionais desfiles e as
intervenções musicais, foi
produzido o vídeo Carnaval
Tradicional de Vale de Ílhavo
2021 - edição digital, que
teve o seu lançamento
no dia 14 de fevereiro, na
página do Facebook da
A.C.R. “Os Baldas”, bem
como do Município de
Ílhavo e no canal de Youtube
do Município de Ílhavo,
registando nestas últimas
1.400 e 1.350 visualizações,
respetivamente.

A edição digital do
Carnaval de Vale de Ílhavo
contou com a participação
dos grupos:
. Tó-Có-Corno;
. Toca Baldar;
. Pestinhas;
. Valentes Priores;
. Garotos do Alívio;
. Bússola Partilhada;
. Cabeço de Nuno;
. Villa do Paço;
. Anima (de Soza);
. ARCO (de Ouca);
. Arrais.

Identificação de
animais de
companhia

(CÃES E GATOS)
fornecimento gratuito
325 microchips

de famílias
carenciadas
INSCRIÇÃO DO ANIMAL
Plataforma Nacional
Sistema de Informação de
Animais de Companhia
(SIAC)

inscrição:

helenasousa@cm-ilhavo.pt
ddss@cm-ilhavo.pt
234 329 640

junho
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Pont(e)s de Acesso

Semana dos Arquivos
do Centro de Documentação de Ílhavo

Entre os dias 3 e 8 de maio,
o Centro de Documentação de
Ílhavo promoveu mais uma edição
de “Pont(e)s de Acesso”, visando
desconstruir a imagem dos arquivos
como espaços de acumulação de
papéis velhos.

Esta iniciativa teve como objetivo
promover o projeto “Se esta rua
fosse minha” que pretende recolher
e divulgar informação sobre o
património toponímico do Município
de Ílhavo.

Também, nesse período, foram
lançados os programas na Rádio
Terra Nova, com o objetivo de
divulgar a História das ruas do
Município, bem como algumas
curiosidades, experiências e
tradições vivenciadas por parte da
comunidade. Os programas são
emitidos às quartas-feiras, pelas
11h00 da manhã, a Rádio Terra Nova
105.0 FM.
A Semana dos Arquivos do Centro
de Documentação encerrou com
o Seminário, que decorreu no Cais
Criativo da Costa Nova, no dia 8 de
maio, que foi palco de reflexão e
debate sobre o potencial educativo,
histórico, social, urbanístico e
turístico do projeto “Se esta rua
fosse minha”.
O painel de oradores foi
constituído por Carlos Ferreira
Caetano (investigador do CEPESE
e membro associado do CHAM),

Maria Beatriz Marques (Universidade
de Coimbra), José Carlos Mota
(Universidade de Aveiro), Marilze
Tavares (Universidade Federal da
Grande Dourados, Brasil) e Tiago
Lourenço (Vereador da CMI).
O Seminário contou com a
participação de 96 pessoas,
presencialmente e online,
constituindo um espaço de partilha
de conhecimentos com o público
em geral e com a comunidade
educativa em particular, utilizando
os professores como veículo
privilegiado de transmissão de
informação aos seus alunos.
Para manter vivo este projeto,
o CDI convida todos aqueles que
tenham fotografias antigas ou
histórias para contar a contactar os
seus serviços através do número
234 092 496 ou e-mail cdi@
cm-ilhavo.pt.

123.º ANIVERSÁRIO DA RESTAURAÇÃO DO CONCELHO DE ÍLHAVO:

O reconhecimento do território como um todo

A revista

“Nossa Gente: Biografias”
No dia 13 de janeiro a Câmara
Municipal de Ílhavo assinalou o
123.º aniversário da Restauração
do Concelho de Ílhavo, celebrado,
este ano, num formato online,
transmitido em direto através das
redes sociais do Município.
Para esta edição, o programa que
assinalou este marco importante
na identidade e no património
histórico do Município teve como
destaques a reflexão sobre o
contexto histórico vivenciado pelos
ilhavenses em finais do séc. XIX;
o desenvolvimento do projeto
de estudo e levantamento da
toponímia do Município “Se esta rua
fosse minha”, realizado pelo Centro
de Documentação de Ílhavo, em
parceria com a Universidade Sénior,
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a comunidade escolar e
a Universidade de Aveiro;
e a especial referência a
Armando Ferraz, bonecreiro
da Gafanha da Nazaré.
O patrono do projeto
cultural “Palheta - Robertos e
Marionetas”, do 23 Milhas, foi
homenageado com uma designação
toponímica numa rua da freguesia
da Gafanha da Nazaré e com a
publicação biográfica em mais uma
edição da revista “Nossa Gente”
que poderá ser adquirida no Centro
de Documentação de Ílhavo, Loja
de Turismo, Biblioteca Municipal,
Museu Marítimo e Museu Vista
Alegre, pelo valor de 4,00 euros.

integra-se num projeto de investigação
que pretende homenagear figuras de relevo
do Município de Ílhavo, imortalizando-as,
não apenas em papel, mas na memória
de todos aqueles que tiverem interesse
em saber mais sobre as personalidades retratadas.
Estas publicações podem ser adquiridas
pelo valor unitário de 4 euros no CIEMar-Ílhavo,
Museu Marítimo de Ílhavo, Posto de Turismo de Ílhavo
e Loja Online.
títulos disponíveis:
» José António Pereira Bilhano
» Alberto Ferreira Pinto Basto
» Gabriel Ança
» Joana Rosa de Jesus
» Viriato Simões Teles
» Hipólito Andrade
» Maria Henriqueta Maia
» Armando Ferraz

janeiro

junho
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6.º CONCURSO

Novas Vistas Lumière 2020
“Amor à Beira Mar”, “Rasteira”,
“Bring it Back” e “Inspiração”
foram as curtas-metragens vencedoras

O concurso Novas Vistas
Lumière, com coordenação
científica de Jorge Seabra,
é uma competição de
curtíssimas metragens do
Mar Film Festival, inspirada
nos filmes dos irmãos
Lumiére, realizados no início
da arte cinematográfica.

VENCEDORES
Integrado no Mar Film
Festival, o concurso Novas
Vistas Lumière teve como
vencedores Pedro Lima,
Tiago Cerveira, Gabriel
Pinho e Luís Almeida e Rosa
Ramos.
Pelo facto de ter sido
cancelado o programa do
último fim de semana da
edição especial do Mar
Film Festival (no qual
estava prevista a entrega
destes prémios), o anúncio
dos filmes vencedores
e exibição dos mesmos

realizou-se online, nos
dias 19 e 20 de dezembro
de 2020, nas páginas de
Facebook do Mar Film
Festival e do Museu
Marítimo de Ílhavo.
Em todas as categorias,
os vencedores receberam
um prémio monetário:
500 euros para cada uma
das categorias +19 anos,
documentário e ficção; 250
euros para a categoria 16-18
anos; e 150 euros para a
categoria 12-15 anos.

Pedro Lima
“Amor à Beira Mar”
Categoria +19 anos Ficção
Tiago Cerveira
“Rasteira”
Categoria +19 anos
Documentário
Gabriel Pinho e Luís Almeida
“Bring it Back”
Categoria 16-18 anos
Rosa Ramos
“Inspiração”
Categoria 12-15 anos

Revista Argos

DEDICADA ÀS “PESCAS, COMUNIDADES PISCATÓRIAS
E PATRIMÓNIOS”

A 8.ª edição da Argos Revista do Museu Marítimo
de Ílhavo - já se encontra
disponível na loja online da
Câmara Municipal de Ílhavo
e nas principais livrarias
do país, pelo valor de 12,50
euros.

Dedicado ao tema
“Pescas, Comunidades
Piscatórias e Patrimónios”,
este número da revista
foi coordenado por Álvaro
Garrido. Da oitava edição
destaque para a última
entrevista a António Duarte
Pinho, um dos principais
decisores públicos do setor
das pescas nos últimos
anos em Portugal; o registo
visual de Hélder Luís e da
sua exposição Atlântico; e
a experiência museológica
marítima trazida pelo
Museum Nord da Noruega.
Esta publicação percorre
os múltiplos sentidos e
abordagens que o tema
das pescas tem nos
museus e no plano das
práticas patrimoniais.
Num momento em que
os museus marítimos
começam a assumir outros
desafios de projeto, em

particular o desafio da
“Literacia do Oceano”,
reelaborar a problemática
patrimonial das pescas e
cruzar abordagens globais,
nacionais e locais é um bom
apelo.
O lançamento desta
edição (Âncora Editora),
que aconteceu mais tarde
do que o previsto devido
à pandemia COVID-19,
coincidiu com o Dia
Mundial da Água, que o
Museu Marítimo de Ílhavo
assinalou com um conjunto
de publicações online, nas
redes sociais Facebook e
Instagram.

Modelismo Náutico
com candidaturas abertas
até 31 de agosto

O Concurso de Modelismo
Náutico tem candidaturas
abertas até 31 de agosto
próximo, com entrega dos
trabalhos entre 1 a 5 de
novembro de 2022. A sexta
edição do concurso bienal
tem como tema “Navios
Bacalhoeiros de Arrasto de
Poupa”.
Promovido pela Câmara
Municipal de Ílhavo, através
do Museu Marítimo de
Ílhavo, este prémio tem um
valor monetário de 3.500
euros, passando a obra
galardoada a constituir
propriedade da Câmara
Municipal de Ílhavo e
integrada no espólio do
Museu Marítimo.

Instituído em 2011, com
uma periodicidade bienal,
o Concurso de Modelismo
Náutico 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
Marítimo, em especial.

O VENCEDOR
SERÁ ANUNCIADO
a 19 de novembro
2022

5.ª EDIÇÃO

Prémio Octávio Lixa
Filgueiras

com candidaturas abertas
até 30 de junho
A 5.ª edição do concurso
bienal “Prémio Octávio Lixa
Filgueiras” tem candidaturas
abertas até 31 de junho e a
entrega de trabalhos até 30
de setembro. O concurso
visa promover a investigação
na área da cultura marítima,
evocando a obra e memória
de Octávio Lixa Filgueiras,
um dos mais reconhecidos
investigadores portugueses
em temas de cultura do
mar.
Organizado pela Câmara
Municipal de Ílhavo, através
do Museu Marítimo de
Ílhavo, este prémio tem
um valor monetário de
2.500 euros e destina-se
a galardoar autores de
dissertações académicas ou
de trabalhos de investigação
inéditos e realizados no
âmbito da cultura marítimafluvial, nomeadamente
nas áreas da História
Marítima, Arquitetura Naval,
Antropologia Marítima,
Arqueologia Subaquática,
Patrimónios Marítimos e
Museologia.
O Prémio de Estudos em
Cultura do Mar Octávio
Lixa Filgueiras foi instituído
em 2012, pelo Museu e
pela Câmara Municipal de
Ílhavo, aquando da doação
definitiva do arquivo
pessoal do professor

arquiteto Octávio Lixa
Filgueiras. Trata-se de uma
reconhecida homenagem
à memória deste notável
académico, da sua singular
investigação e uma
manifesta extensão do seu
rico espólio documental e
valiosa biblioteca.
Na anterior edição,
que se destacou por
uma participação ampla
e diversificada, o júri
distinguiu o trabalho de
Mafalda Batista Pinheiro
Pacheco, com o título
“Fuzeta – um núcleo
urbano piscatório singular”,
que se destacou por
apresentar um estudo
consistente, que resulta
num grande contributo
para a salvaguarda do
conhecimento da história
urbana, em particular de
uma comunidade muito
relevante no contexto
algarvio, cujo conhecimento
é ampliado numa perspetiva
multidisciplinar.

O VENCEDOR
SERÁ ANUNCIADO
no dia 20 de
novembro, no
âmbito do Dia
Nacional do Mar.

“Read Away”

Serviço de Empréstimo
com Entrega ao Domicílio

Apesar do encerramento
dos serviços e
equipamentos municipais
ma sequência do estado
de Emergência, a Biblioteca
Municipal continuou
a disponibilizar aos
utilizadores do Município
de Ílhavo o serviço de
empréstimo com entrega ao
domicílio.

Esta iniciativa, com
carácter gratuito, cumprindo
sempre, de forma segura
e fiável, as normas e
orientações em vigor da
Direção-Geral da Saúde,
manteve-se com o objetivo
de levar leituras ao
domicílio dos munícipes,
ajudando a minimizar os

impactos do recolhimento
obrigatório, como a exclusão
e a desinformação.
A Biblioteca Municipal
disponibilizou igualmente
kits literários constituídos
por livros, DVD e CD
selecionados pela equipa
técnica da Biblioteca.
Desde então foram
realizadas 328 entregas a
413 utilizadores, cerca de
1.600 documentos (livros,
DVD, CD, revistas, jornais e
kits literários).
O Serviço de Empréstimo
com Entrega ao Domicílio
mantém-se para todos os
munícipes, bastando para
isso fazer a reserva e o
agendamento da entrega.

Ílhavo a Ler+

“Bibliotecas Públicas:
Hoje!”
35 anos da RNBP

No ano em que se
celebram os 35 anos
da Rede Nacional de
Bibliotecas Públicas (RNBP),
a Direção-Geral do Livro,
Arquivos e Bibliotecas
(DGLAB) decidiu passar
a assinalar o dia 11 de
março como o Dia da Rede
Nacional de Bibliotecas
Públicas. Foi neste dia,
em 1986 e 1987, que
foram publicados os dois
documentos fundadores
deste projeto emblemático
na área da Cultura que veio
alterar o panorama das
bibliotecas em Portugal

e, por isso, a DGLAB
considerou ser a data ideal
para celebrar as bibliotecas
públicas, ainda que não seja
um dia nacional oficial.
Para além das diversas
atividades preparadas
pela DGLAB, a Biblioteca
Municipal de Ílhavo foi
convidada para uma
conversa online, no dia 11 de
março, subordinada ao tema
“Bibliotecas Públicas: Hoje!”,
por ser detentora do “Ao
Som das Histórias”, projeto
vencedor do “Prémio das
Boas Práticas em Bibliotecas
Públicas Municipais”.

e Concurso Intermunicipal de Leitura
voltam a promover o Livro
e a Leitura junto da Comunidade

A 11.ª edição do Ílhavo a
Ler+, promovida pela Rede
de Bibliotecas de Ílhavo,
decorreu nos dias 1 e 2
de março, desta vez em
formato digital.
A prova escrita, sob a
forma de questionário, com
recurso à ferramenta https://
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quizizz.com/join decorreu
no primeiro dia e a prova
oral, através da plataforma
Zoom, no segundo.
O Ílhavo a Ler+ é um
concurso de leitura
dedicado a todos os alunos
do Município de Ílhavo, e
corresponde também à

fase municipal do Concurso
Nacional de Leitura que tem
como objetivo incentivar
o contacto com o livro e a
leitura, na biblioteca, em
sala de aula, em contexto
familiar ou social. Uma
festa em torno do livro e
da leitura protagonizada
pelos alunos das escolas
do Município de Ílhavo, de
entre os 20 alunos finalistas
que prestaram provas,
foram apurados quatro
vencedores, um por cada
categoria.
A entrega dos prémios
teve lugar no dia 3 de março
numa sessão restrita, na
Biblioteca Municipal de
Ílhavo, e contou com a
presença do Vereador do
Pelouro da Educação, Tiago
Lourenço, e do Presidente
da Câmara, Fernando
Caçoilo.

Seguiu-se, no dia 17 de
abril, a prova final no âmbito
Concurso Intermunicipal
de Leitura, promovido pela
Rede de Bibliotecas da
Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro,
com a participação dos
concorrentes apurados nas
finais dos 11 municípios.
O Município de Oliveira
do Bairro foi o anfitrião
da sessão que se realizou
através da plataforma
Microsoft Teams.
Luísa Rodrigues Vilarinho,
representante do Município
de Ílhavo, obteve o honroso
terceiro lugar.
Os vencedores, com o
primeiro e segundo lugares,
desta fase, vão representar
a Região de Aveiro na Final
Nacional, a 5 de junho, em
Oeiras.

VENCEDORES, EM
CADA CATEGORIA:
1.º CICLO

Letícia Brandão Azevedo
Escola Básica da Marinha Velha
Agrupamento de Escolas
da Gafanha da Nazaré

2.º CICLO

Mafalda Lourenço M. S. Ribeiro
Escola Básica de Ílhavo
Agrupamento de Escolas
de Ílhavo

3.º CICLO

Mafalda Gonçalves Ramos
Escola Básica da Gafanha
da Encarnação
Agrupamento de Escolas
da Gafanha da Encarnação

ENSINO SECUNDÁRIO
Luísa Rodrigues Vilarinho
Escola Secundária da
Gafanha da Nazaré
Agrupamento de Escolas
da Gafanha da Nazaré

janeiro

junho
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Clubes de Leitura
para Pais e Filhos
Encontros realizados
nos meios digitais
Os Clubes de Leitura para
Pais e Filhos, bem como
a maioria dos projetos e
atividades da Biblioteca,
foram sujeitos a uma
restruturação estratégica,
adotando meios alternativos
para a sua concretização, na
sequência das medidas de
mitigação da pandemia.
Este ano, as sessões
dos Clubes de Leitura
Crescer a Ler (Famílias
com Crianças dos 3 aos
6 anos), Crescemos e
Já Lemos (Famílias com
Crianças dos 7 aos 9
anos) e Já Crescemos e
Lemos+ (Famílias com
Crianças dos 10 aos
12 anos) realizaram-se
mensalmente, à sexta-feira,
com novas dinâmicas. Na
impossibilidade de realizar
as sessões presenciais, têm

acontecido com encontros
por meio digital.
A tradicional sessão de
encerramento juntará,
no Laboratório das Artes
Teatro Vista Alegre, no dia
17 de julho, os Clubes de
Leitura para Pais e Filhos
numa manhã inteiramente
dedicada à Família.
A dinamização destas
sessões é pensada para

as famílias, promovendo o
contacto da criança com o
livro e a estimulação para a
leitura, sendo o livro a ponte
para a exploração de contos,
histórias, rimas, lengalengas,
músicas, poemas, entre
outras atividades.
Os Clubes de Leitura para
Pais e Filhos reabrem as
inscrições a partir de 18 de
julho, através dos contactos
da Biblioteca Municipal de
Ílhavo, retomando a sua
atividade em setembro.

“Ao Som das Histórias”
500 histórias contadas
pela comunidade

A 500.ª história do “Ao Som
das Histórias” foi para o ar
no dia 28 de abril, momento
que serviu de mote para a
estreia do novo genérico do
programa.
“O Destino da Música”, do
livro “Trinta por uma linha”
de António Torrado, foi a

história contada na voz de
André Imaginário, autor do
novo genérico do “Ao Som
das Histórias”.
Este é um projeto da
Biblioteca Municipal de
Ílhavo que, desde outubro
de 2011, em parceria com a
Rádio Terra Nova, promove,

semanalmente, o livro e a
leitura através das ondas
da rádio: já foram lidas
500 histórias, por crianças
e adultos, convidados de
várias áreas da sociedade
civil, num total de 1.448
leitores dos quais 1.143
crianças.
O programa vai para o ar
na sintonia 105.0 FM, todas
as quartas-feiras às 18h35,
com uma nova história, e em
repetição todos os sábados
pelas 9h45. O podcast fica
disponível no site e página do
Facebook da BMI e na Rádio
Terra Nova, ficando também
disponível no registo
bibliográfico do livro através
do catálogo bibliográfico da
BMI. Ao longo da semana,
no balcão da receção da
BMI, o livro é destacado
e fica disponível para ser
requisitado. Poderá ouvir e/
ou descarregar as histórias
em www.bibliotecamunicipal.
cm-ilhavo.pt.

BEBETECAS E HORAS DO CONTO

contadas
em Língua Gestual
Portuguesa
Todos os sábados, a
Biblioteca Municipal oferece
às famílias, através da
página de Facebook, na hora
habitual, uma história na
Bebeteca e outra na Hora
do Conto, com o objetivo
de proporcionar momentos
especiais e prazerosos em
torno do livro e da leitura.

Simultaneamente, e na
tentativa de chegar a todos,
desde janeiro de 2020, a
Biblioteca, em parceria com
o Agrupamento de Escolas
de Ílhavo, que integra o
Centro de Referência para
Educação Bilingue (Unidade
de Surdos), inserido na
comunidade educativa de
Ílhavo, conta as histórias
também em Língua Gestual
Portuguesa. Uma atividade
inclusiva pensada para toda
a comunidade.

COVID-19

Apoios sociais e fiscais
a Famílias e Comércio Local

CMI prolonga prazos até 31 de dezembro

As incertezas quanto
à evolução do surto
pandémico da COVID-19 no
início de 2021, e os impactos
que provocam na economia
e nas famílias e que se
estenderão por bastante
tempo, têm merecido,
desde março 2020, uma
especial atenção por parte
da Câmara Municipal de
Ílhavo, constatando que a
dinâmica social e económica
no município tem sido
bastante condicionada.

Neste contexto, de
forma a contribuir para
a preservação do tecido
social e comercial como
salvaguarda da atividade
económica e da proteção
do emprego, a Câmara
Municipal decidiu prolongar,
até ao próximo dia 31 de
dezembro, as medidas de
apoio que implementou e
disponibilizou desde abril.

. Manter o reforço e
eventual aumento das
verbas do Fundo Municipal
de Apoio às Famílias,
permitindo apoiar um
vasto leque de despesas
suportadas pelos agregados:
rendas e prestações
da casa; atribuição de
equipamentos para pessoas
deficientes ou dependentes;
apoio no pagamento da
fatura da água, saneamento
e resíduos sólidos; ou ainda
apoio no âmbito da Ação
Social Escolar;

2

. Em relação às
Instituições de
Solidariedade Social (IPSS) e
Bombeiros Voluntários, será
mantida a disponibilidade
para a atribuição de
subsídios pontuais que
permitam às Instituições
fazerem face às despesas
acrescidas e excecionais no
âmbito da CIVID-19;

Atendimento presencial
MARCAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA
GABINETE DE ATENDIMENTO
GERAL (GAG)
» Atendimento ao Munícipe
T 234 329 600
gag@cm-ilhavo.pt
» Espaço do Cidadão
T 234 329 600
edc@cm-ilhavo.pt
» AdRA - Águas da Região de Aveiro
808 200 217 ou 234 910 200 (opção 9)
Atendimento Social Integrado
T 234 329 640
ddss@cm-ilhavo.pt
Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Ílhavo
T 234 329 632
cpcj@cm-ilhavo.pt
Gabinete de Apoio à Família
T 234 329 649
gafilhavo@cm-ilhavo.pt
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CIEMar- Ílhavo Centro de Investigação
e Empreendedorismo
T 234 092 496
ciemar.mmi@cm-ilhavo.pt
Centro Documentação de Ílhavo
T 234 092 496
cdi@cm-ilhavo.pt
Serviço de Apoio à Formação
e Emprego
T 234 092 496
safe@cm-ilhavo.pt
Incubadora de Empresas
do Município de Ílhavo
T 234 092 496
safe@cm-ilhavo.pt
Centro de Recolha Oficial
de Animais de Companhia de Ílhavo
T 234 329 605
helenasousa@cm-ilhavo.pt
Piscinas Municipais
Gafanha da Nazaré
T 234 363 080
piscinasmunicipais@cm-ilhavo.pt

3

. No que respeita às
Atividades Comerciais,
não serão cobradas as
rendas, taxas ou outras
receitas equivalentes
nos espaços municipais:
mercados e respetivas
lojas, quiosques e outras
unidades, sendo ainda
reduzido, em 1/3, o valor
da renda mensal do Parque
de Campismo da Praia da
Barra;

4

. Em relação aos
Espaços Públicos, a
Autarquia não irá cobrar as
rendas e taxas respetivas
em relação a publicidade,
toldos, expositores e
esplanadas;

5

. Não serão cobradas
as taxas relativas
à ocupação do domínio
hídrico pelos apoios e
equipamentos de praia
do Município, excluindo
a cobrança do Fundo
Ambiental e ao Fundo Azul;

6

. Manter a redução
do pagamento da
faturação para um prazo
médio inferior a 30 dias,
auxiliando, deste modo
e na atual conjuntura, a
tesouraria eventualmente
mais débil das empresas
fornecedoras do Município.

7

. Por último, a
Câmara Municipal
irá dar continuidade ao
desenvolvimento de
campanhas que promovam
e potenciem o Comércio
Local de Ílhavo.
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Apoio na realização
Informação
de compras de bens
COVID-19 e
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e refeições
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COVID-19: Valor das medidas em 2020
acima dos 1,2 milhões de euros

As medidas e ações
promovidas pela Câmara
Municipal de Ílhavo no
âmbito do combate à
COVID-19 e os apoios
sociais e económicos
implementados para
minimizar os impactos
negativos da pandemia,
representaram, no ano
de 2020, um esforço
orçamental extraordinário
de 1.213.000 euros.

Este valor contempla
cerca de 516 mil euros em
apoio direto na aquisição
e oferta de Equipamentos
de Proteção Individual
aos Lares, à Unidade de
Cuidados Continuados da
Santa Casa da Misericórdia,
aos Bombeiros Voluntários,
Centros de Saúde do
Município (ACES Baixo
Vouga) e ao Hospital de
Aveiro, entre outros; na
conceção de subsídios
extraordinários às

Instituições para apoio às
despesas suplementares
com o combate à pandemia
(por exemplo, equipamentos
de proteção, material de
limpeza e higienização);
no reforço dos apoios
às Famílias, através do
Fundo de Apoio Municipal
às Famílias e Indivíduos
Carenciados; nas diversas
campanhas públicas de
sensibilização para o
cumprimento das regras e
das normas da Autoridade
de Saúde.
Além disso, 697 mil euros
correspondem a um esforço
orçamental do Município
que resulta do apoio às
famílias, ao comércio local
e à economia, através da
redução da taxa do IMI e do
valor recebido da Derrama,
da não realização de
receitas provenientes das
taxas e licenças municipais,
como as isenções de
ocupação de espaço
público, da publicidade
ou de rendas, bem como

a devolução do valor da
taxa de Resíduos Sólidos
Urbanos ao comércio
local que suspendeu a sua
atividade por imposição
legal.
Seja na resposta direta,
seja através da redução da
receita ou das devoluções,
os mais de 1,2 milhões
de euros representam
apoio concreto que ficou
diretamente nas Famílias,
nas Associações, no
Comércio e na Economia
do Município de Ílhavo. Este
esforço orçamental e as
opções políticas adotadas
são igualmente resultado
do rigor e do equilíbrio
da gestão financeira que
a Câmara Municipal tem
implementado ao longo
destes dois mandatos de
governação autárquica,
espelhado no 29.º lugar
no ranking nacional das
autarquias com melhor
equilíbrio orçamental do
“Anuário Financeiro do
Municípios Portugueses”.

Importa ainda referir
que, a par com estes
apoios municipais, a
Autarquia desenvolveu
outras ações imateriais
muito significativas, através
do RADAR - Programa
de Apoio à Comunidade
Educativa, com a cedência
de 300 computadores e
400 hotspots e 716 cabazes
alimentares aos alunos,
desde o pré-escolar ao
1.º ciclo, que usufruem
do escalão A e B da Ação
Social Escolar, durante a
interrupção letiva no 2.º e
3.º períodos do ano letivo
que terminou em 2020
ou igualmente através da
Linha de Apoio COVID-19
“Estamos Aqui” que recebeu
383 atendimentos e efetuou
183 contactos diretos,
nomeadamente para a
comunidade sénior mais
desprotegida, vulnerável e
solitária.

IPSS e Associação Humanitária dos BVI

CMI concede apoio extraordinário no valor de 51 mil euros
trabalho e esforço que as
Instituições despenderam
nas respostas sociais e de
assistência no âmbito da
COVID-19, nomeadamente
as vividas no final do último
ano e no início do presente.
A pandemia tem
provocado um acréscimo
imprevisto de despesas e
encargos que dificultaram
a gestão interna ao longo
dos últimos meses,
nomeadamente com um
aumento extraordinário
da despesa destas
A Câmara Municipal
de Ílhavo disponibilizou,
no início do ano, 51 mil
euros num apoio pontual
e extraordinário às quatro
Instituições com Estrutura
Residencial para Pessoas
Idosas (Lares) sediadas no
Município, à Unidade de
Cuidados Continuados da
Santa Casa da Misericórdia

de Ílhavo (SCMI) e à
Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Ílhavo, no âmbito das
respostas ao combate à
pandemia.
Esta opção política, à
semelhança das ações
implementadas em 2020,
mantém o reconhecimento
público da Autarquia pelo

instituições, por exemplo
com a aquisição de EPI
(Equipamento de Proteção
Individual) e de produtos
de higiene, limpeza e
desinfeção.
Os 51 mil euros de
ajuda aos encargos com
as referidas aquisições
serão repartidos pelas
Instituições, em função do
trabalho conjunto realizado
entre a Câmara Municipal
e as necessidades sentidas
pelas Entidades.

A Câmara Municipal
continua, desta forma, a
sua estreita parceria e o
permanente trabalho com
todas as Associações do
Município, com particular
preocupação com estas
Instituições pelos tempos
complexos que vivem e
por ter sempre encontrado
nelas parceiras de primeira
linha numa lógica integrada
de partilha de esforços
a bem do Município e na
implementação da forte
política social da Autarquia.

ASSOCIAÇÕES
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
Centro Social e Paroquial da N.ª Senhora da Nazaré
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI)
Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo (Lar S. José)
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
TOTAL

10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
51.000,00

€
€
€
€
€
€
€

Planteia

desafia comunidade
a construir
nova praça em Ílhavo
A ideia é a de um jardim que
explode no betão, mas a verdade é
que será também um palco, uma
plateia, um lugar de encontro e
um espaço de jogo. O 23 Milhas,
projeto cultural do Município de
Ílhavo, lançou, no dia 8 de abril, o
conceito e programa do Planteia:
um jardim construído na praça
anexa ao edifício da Casa da Cultura
de Ílhavo que cria, através de 138
módulos, um novo significado para
o lugar e, simultaneamente, vários
desafios às pessoas que o habitam
e frequentam.
Estes módulos (canteiros,
mobiliário urbano e dispositivos de
mediação) formam um jardim, com
mais de duas centenas de plantas,
que contempla várias funções e
possibilidades de ativação: espaço
de descanso, desafio pedagógico,
local para concertos ou outras
atividades performativas.
O Planteia cria espaço público
através da ativação da praça da
Casa da Cultura de Ílhavo, aumenta
o contacto com a natureza e
intensifica práticas sustentáveis,
estimula as práticas de comunidade
e o espírito de vizinhança, promove
diálogos intergeracionais e reforça a
importância da cultura popular.
Até à inauguração do Planteia,
que acontece no dia 10 de junho,
promovem-se alguns momentos
de ativação, como conversas online
sobre as temáticas ligadas ao
projeto.
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O 23 Milhas afirma, através
da materialização do Planteia,
que “semear é permitir” e que a
natureza encerra importantes lições:
a possibilidade da regeneração,
o sentido de comunidade e
continuidade, a reposição da ordem
e da harmonia.
O Planteia resulta da parceria
entre o projeto cultural do Município
de ílhavo e a associação Jardins
Abertos, responsável pelo festival
com o mesmo nome, que abre
jardins privados de Lisboa ao
público e promove atividades
relacionadas com a consciência
ambiental.

janeiro

junho
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PROGRAMA DE APOIO
PARA O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR CULTURAL

23 milhas reforça
desafio
à produção local

Mapear, desafiar,
programar ou capacitar são
alguns dos pontos-chave do
Programa de apoio para o
desenvolvimento do sector
cultural local lançado pelo
23 Milhas.
O programa, cuja ação
decorrerá até março de
2023, está associado à
Milha - Festa da Música e
dos Músicos de Ílhavo, que
nas suas primeiras quatro
edições foi uma importante
plataforma de programação
e reforço da criação musical
ilhavense.
Na continuidade deste
projeto, que já identificou
e programou dezenas de
músicos, bandas e escolas
de Ílhavo desde 2017, e
num contexto marcado
pela suspensão de grande
parte da atividade cultural

e a incerteza relativa à sua
retoma e recuperação, o
23 Milhas intensifica esse
apoio através do desafio
à participação cultural da
comunidade, à promoção de
boas práticas e ao reforço
da coesão e atratividade do
território.
Este programa destina-se a artistas, associações
e outros agentes culturais,
naturais, residentes e/ou
que exerçam atividades
culturais regulares no
Município de Ílhavo. Na
continuidade da edição
anterior, a 5.ª edição da
MILHA - Festa da Música
e dos Músicos de Ílhavo
engloba um conjunto
de ações, com carácter
regular e transdisciplinar,
assente em cinco áreas
de atuação (programação,

Companhia de Dança Jovem em Ílhavo
promove território fértil para a criação
e para a fixação de artistas
Na véspera do Dia Mundial
da Dança, 29 de abril, o 23
Milhas anunciou a criação
de uma Companhia de
Dança Jovem em Ílhavo.
Apostada no apoio às
artes performativas, esta
ação integra um conjunto de
outras ações do Programa
de Apoio à Produção Local
com que o 23 Milhas
arrancou em março deste
ano, mas que é marca do
seu trabalho no território
há anos. A Companhia
representa um reforço da
já consolidada ligação às
três escolas de dança do
Município - IP Arabesque,
Fulldance Studio, Casa do
Povo da Gafanha da Nazaré,
- potenciando-as, criando
condições para que os seus
alunos tenham experiências
mais aproximadas da
profissional, aumentar
as suas referências e
ambições, fortalecer redes
e envolver artistas de várias
áreas nas suas criações
finais.

O projeto, que tem a
coordenação artística de
Luiz Antunes, surge também
no seguimento do “A ria
gela a partir das margens”,
um espetáculo de dança
criado exclusivamente
para a edição de 2020 da
Milha - Festa da Música
e dos Músicos de Ílhavo,
que juntou o coreógrafo às
três escolas de dança de
Ílhavo, e a vários criadores
ilhavenses, desde o maestro
Henrique Portovedo ao
criador de moda Joel
Reigota.
Todos os anos, o 23 Milhas
desafiará um coreógrafo
para uma criação que
será multidisciplinar, que
convocará vários artistas
locais na construção da
banda sonora, do cenário
ou dos figurinos, e que será
apresentada em novembro
na Milha - Festa da Música e
dos Músicos de Ílhavo.

Os primeiros criadores
convidados são os bailarinos
e coreógrafos São Castro
e António M Cabrita, dupla
que assume a direção
artística da Companhia
Paulo Ribeiro, em Viseu,
e desenvolve, desde
2011, uma colaboração
artística que se propõe ao
cruzamento de interesses
e estímulos criativos como
o movimento, imagem e
som. Em 2015, receberam
o PRÉMIO AUTORES na
categoria Dança - Melhor
Coreografia, da Sociedade
Portuguesa de Autores, com
a peça “Play False”.
Os trabalhos da criação
deste ano arrancam no final
de maio.

criação, formação, edição,
comunicação e promoção
do território) que confere
ao evento uma maior
abrangência.
Este conjunto de ações
acontece nos próximos
meses, mas já arrancou
com uma chamada aos
artistas locais para que
façam parte do diretório
de artistas ilhavenses – a
PRAIA, plataforma de registo
de artistas, associações,
agentes da economia e da
cultura do Município de
Ílhavo. Esta convocatória
promove os artistas e
grupos que desenvolvem
o seu trabalho em e/ou
a partir de Ílhavo, bem
como outros agentes que
constituem em si um
recurso importante para a
economia da cultura.

esboço/simulação

Projeto de Recuperação do Lugre ARGUS
construir o futuro!
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