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1. COVID-19: mais 58 mil euros em Apoio Extraordinário aos Lares, 
Santa Casa da Misericórdia e Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

 

A Câmara Municipal aprovou a atribuição de Subsídio Pontual no valor de 58.000,00 

euros às Estruturas Residenciais para Idosos (Lares), aos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e à 

Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo. 

Este Apoio Extraordinário surge, no início deste segundo semestre, como reforço do 

valor atribuído em janeiro de 2021 (51.000,00 euros) para fazer face às despesas e aos 

encargos inesperados que o combate à pandemia trouxe a estas Instituições, desde março de 

2020: aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual), realização de testes COVID-19, 

reforço de Recursos Humanos, aquisição de produtos de higiene, limpeza e desinfeção, bem 

como a adaptação das instalações a esta nova realidade, como exemplos. 

Este reforço continuado dos Apoios Extraordinários aprovados desde março de 2020 

espelha a preocupação da Câmara Municipal de Ílhavo com as dificuldades de gestão das 

Instituições, com as despesas imprevistas no âmbito da mitigação da pandemia, assim como a  

forte política social que a Autarquia tem promovido ao longos dos últimos anos, contando 

sempre com estas Instituições como parceiros de primeira linha numa lógica Integrada de 

partilha de esforços e de recursos para o bem-estar da comunidade. 

 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo - 10.000,00 euros 

Centro Social e Paroquial da N.ª Senhora da Nazaré - 10.000,00 euros 

Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI) - 12.000,00 euros 

Património dos Pobres da Freguesia de Ilhava (Lar S. José) - 8.000,00 euros 

Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo - 10.000,00 euros 

Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo - 8.000,00 euros 

 

 

2. Câmara Municipal de Ílhavo assinou Acordo de Cooperação para 
promoção do Ensino Profissional 

 

A Câmara Municipal de Ílhavo assinou, hoje, juntamente com a Escola Secundária Dr. 

João Carlos Celestino Gomes, de Ílhavo, o Acordo de Cooperação no âmbito do Programa “Ser 

Pro” promovido pela “Iniciativa Educação”, fundada por Teresa e Alexandre Soares dos Santos 

e presidida pelo ex-ministro da Educação, Nuno Crato. 

“Ser Pro” tem como objetivos valorizar a formação dos jovens que escolheram o ensino 

profissional e reduzir o défice de técnicos especializados no setor empresarial e serviços 

públicos, numa relação estreita com as Escolas, as Autarquias e as Empresas. Para atingir 

estes principais objetivos, são desenvolvidas ofertas de ensino profissional que melhorem a 

sua qualidade, permitindo dar respostas às limitações de recrutamento das empresas, bem 

como encontrar soluções de emprego mais qualificado e que contribua para o desenvolvimento 

económico dos Municípios. 

No caso do Município de Ílhavo, a aposta recaiu na criação de cursos profissionais de 

Técnico de Desporto (com componente náutica) e de Técnico de Cozinha e Pastelaria, no 

Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 
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O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, destacou o papel e o 

valor do Ensino Profissional, realçando a importância do conhecimento e da vertente prática 

para um desempenho profissional mais eficaz e produtivo. 

Ainda na sua intervenção na sessão, o Presidente da Autarquia enalteceu o sentido de 

responsabilidade e missão social da Iniciativa Educação, entidade privada que sentiu a 

necessidade de colmatar uma falha cada vez mais notória do Ensino em Portugal: o 

afastamento, desvalorização e indiferença do Estado em relação ao Ensino Profissional, que 

resulta num igual afastamento dos alunos desta importante vertente formativa e educativa e 

num manifesto défice de técnicos especializados no tecido empresarial. 

 


