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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

A atividade municipal, compreendida entre o dia 1 de abril e o 31 de maio, reflete o trabalho intenso e 

focado no desenvolvimento social, económico e cultural do nosso Município. 
 

No dia do nosso Feriado Municipal, que comemoramos este ano no dia 18 de abril, apresentamos 

publicamente a nova Revista Ílhavo, que pretende ser um ponto de encontro das nossas pessoas, que 

participam na construção e transformação da nossa comunidade. Esta é uma aposta que resulta de uma 

governação que tem como missão contribuir para a criação de uma comunidade mais envolvida, mais 

ativa, mais saudável e mais feliz. 

 

Nesse sentido, demos um passo importante no aumento da democracia participativa, com a alteração 

dos locais de realização das reuniões públicas da Câmara Municipal de Ílhavo, na medida em que 

entendemos que a governação do Município deve ser um processo participativo, inclusivo, aberto e 

transparente.  

 

Acreditamos que esta deslocalização das reuniões públicas para as nossas quatro Juntas de Freguesia 

contribuirá para aumentar a democracia participativa, através do diálogo aberto com a população e do 

envolvimento ativo da comunidade na tomada de decisões.  

 

Neste período, o nosso trabalho desenvolvido no âmbito da Coesão Social esteve em avaliação e foi 

distinguido nacional e internacionalmente. 

O nosso Laboratório do Envelhecimento, inaugurado em fevereiro último, foi galardoado com o prémio 

internacional Grundtving de 2022, atribuído pela Associação Europeia para a Educação de Adultos. 

Ganhar este prémio significa, antes de tudo, que o Município de Ílhavo é reconhecido 

internacionalmente por estar a trabalhar, muito e bem, num desafio societal complexo e exigente que é 

o envelhecimento.  

Sabemos que o envelhecimento populacional é uma das maiores transformações sociais deste século, 

sendo por isso um desafio não só demográfico, mas, sobretudo, de coesão territorial. 

Ganhámos ainda o “Selo de Município Amigo da Juventude”, atribuído pela Federação Nacional de 

Associações Juvenis, que premeia a evolução das nossas políticas locais para os jovens. 

Conquistar o “Selo de Município Amigo da Juventude” reforça a ambição da nossa governação de 

desenvolver e implementar políticas de juventude, cada vez mais influenciadas pela iniciativa e 

participação jovem, pois só assim conseguiremos ir mais longe na construção de uma comunidade que 
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privilegia e se preocupa com os mais jovens, proporcionando-lhes oportunidades de crescimento e de 

evolução essenciais para o exercício de uma cidadania plena e para a criação de um futuro promissor. 

A aprendizagem transformadora e a educação são prioridades da governação do Município de Ílhavo, 

pois acreditamos que é, através aprendizagem contínua e significativa e da educação, que conseguimos 

uma maior inclusão social e uma maior justiça social. 

Na Cultura, a candidatura que apresentámos à primeira edição do Concurso de Apoio à Programação da 

Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, a Casa da Cultura de Ílhavo obteve a pontuação mais alta da lista 

dos 39 espaços culturais que vão receber apoio da Direção Geral das Artes – DGArtes ao longo do quadriénio 

2022-2025. Perspetivamos este resultado como um reconhecimento do nosso trabalho mas, sobretudo, 

com uma responsabilidade acrescida de desenvolver projetos culturais para todos.  

Consolidamos o nosso património cultural com a reabertura do Navio-Museu Santo André, atracado no 

Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, que apresenta um novo projeto museográfico e novos recursos 

expositivos, que preserva a nossa história e valoriza a nossa identidade, enquanto um território e uma 

comunidade fizeram do mar a sua vida. 

 

Ao longo destes dois meses, o nosso exercício foi condicionado pela evolução da Covid-19 e o impacto 

económico da guerra da Rússia na Ucrânia. A constante ausência de colaboradores, sobretudo nas 

escolas, determinada pelo contágio pelo coronavírus, exigiu-nos a mobilização constante de recursos 

humanos de outras áreas para suprir as necessidades. 

 

A inflação - prevista a 3,9% há apenas alguns meses - deverá agora atingir uma média de 6,8%, a mais 

elevada desde a reunificação em 1990. 

 

O aumento dos preços da energia, as ruturas das cadeias de abastecimento, assim como o aumento 

dos custos de muitas matérias-primas, estão a refletir-se na dificuldade no fornecimento de materiais, 

agora com preços mais elevados e prazos de entrega mais longos, nomeadamente de economato e de 

componentes elétricos.  

 

Esta realidade prejudica fortemente a nossa atividade e influencia diretamente o nosso orçamento. Este 

contexto levou-nos a realizar já quatro modificações ao orçamento, desde o início do ano. 

 

As atuais repercussões económicas exigem-nos novas fontes de receitas e de cooperação, com vista 

à sustentabilidade económica e social do nosso Município. Mais do que nunca, a visão coletiva e o 

trabalho com o propósito do bem comum são necessários para superarmos, juntos, este novo ciclo da 

nossa história. 
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INTRODUÇÃO 

Nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, compete à Assembleia Municipal 

apreciar em cada uma das sessões ordinárias, a informação escrita pelo Presidente da Câmara 

Municipal acerca da atividade municipal e da situação financeira da autarquia.   

O presente documento reflete a atividade municipal e a situação financeira da autarquia entre 1 de abril 

e 31 de maio de 2022, sendo orientado pela distribuição de pelouros existente. 
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1. ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDOS NOS PELOUROS DO PRESIDENTE   

 

 Participação nas comemorações do Dia da Unidade 

do Regimento da Infantaria n.º 10 do Exército  

 Participação no 26.º Aniversário do Rotary Club de 

Ílhavo 

 Participação no 2.º Convívio de Paraquedistas da 

Secção de Paraquedismo da Associação Bússola 

Partilhada 

 Apresentação da prova Maratona da Europa 

 Participação nas cerimónias de comemoração dos 

50 anos da Extrusal 

 Participação na VIII Edição Mostra de Folares de 

Vale de Ílhavo  

 Realização do Parlamento dos Jovens – Ensino 

Básico – Círculo de Ílhavo  
 

 

 Reunião com Administração Regional de Saúde do Centro - Transferência de Competências - 

Setor da Saúde 

 Participação nas comemorações do Dia do Porto de Aveiro  

 Comemoração do 104.º Aniversário do Regimento de Infantaria n.º 10  

 Inauguração da Exposição "Bicicletas com histórias" e Exibição do filme "A alma do ciclista" 

 Inauguração da exposição "Via Sacra" por Manuel de Oliveira 

 Hastear Bandeiras Verdes - EB 23 José Ferreira Pinto Basto e EB da Chousa Velha, EB Légua 

 Comemoração do 129.º da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

 Cerimónia de outorga do estandarte nacional à 11.ª força nacional destacada Regimento de 

Infantaria n.⁰ 10 - São Jacinto 

 Realização das cerimónias comemorativas do Feriado Municipal de Ílhavo 

 Participação nas cerimónias do 21.º Aniversário da Elevação da Gafanha da Nazaré a Cidade 

 Participação na reunião do Conselho Local de ação Social - CLAS 

 Participação nas reuniões do Conselho Diretivo e da Assembleia Intermunicipal da Associação 

de Municípios do Carvoeiro-Vouga 

 Participação nas cerimónias do 129.º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Ílhavo 

 Realização do Corso do Carnaval Tradicional de Vale de Ílhavo 

PRESIDENTE DA CÂMARA 
JOÃO CAMPOLARGO 



 
  

 
 

6 

 

 Participação nas reuniões ordinárias da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais 

 Reuniões com várias empresas das áreas das tecnologias, comunicação, comercial, 

infraestruturas  

 Participação na reunião com Presidentes das Juntas de Freguesia, no âmbito dos Protocolos de 

Concessão de Apoio Financeiro;  

 Presença nas reuniões do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro - CIRA  

 Participação na cerimónia de entrega das Bandeiras Verdes 2022, no âmbito do projeto Eco 

Escolas 

 Participação em reunião com diversas Associações do Município 

 Participação na reunião Ordinária do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento 

Intermunicipal 

 Participação na entrega de prémios do Concurso Intermunicipal de Leitura 

 Participação na comemoração do aniversário da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

 Participação no Festival Ilustração à Vista  

 Participação no Festival 4ALL - Educação Física, Desporto, Turismo e Lazer de Ílhavo 

 Participação na reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

 Participação em reunião ordinária do Conselho da Comunidade do ACeS Baixo Vouga 

 Acolhimento de representantes do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo 

Ártabro Norte (Galicia - España)  

 Participação em reunião com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da zona 

Centro – CCDR-C 

 Participação na Feira da Saúde e da Família 

 Participação na reunião da Comissão de Acompanhamento da Transferência de Competências 

no Domínio da Ação Social. 

 Presença na tomada de Posse do Reitor da Universidade de Aveiro 

 Realização da cerimónia de assinatura dos Protocolos de Concessão de apoio Financeiro às 

Juntas de Freguesia para o ano de 2022 

 Realização da cerimónia de reabertura do Navio Museu Santo André 

 Participação na inauguração da exposição "O Grande Norte” 

 Participação na mostra gastronómica organizada pelos alunos de Salamanca em intercâmbio na 

Escola Profissional de Turismo de Aveiro  

 Participação na ação corporativa realizada pela Nokia no âmbito da limpeza das praias de 

Ílhavo/Praia da Costa Nova 

 Participação na 10ª Mostra de Sopas 
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 Participação na cerimónia de abertura do ACAMUN 2022 – 12.º Acampamento Municipal de 

Escuteiros de Ílhavo 

 Realização da reunião ordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil 

 Participação no 6.º aniversário Altice Labs  

 Participação no encontro de autarcas organizado pela Presidência da República 
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Vivemos um tempo que exige uma constante adaptação e 

redesenho das políticas públicas.  

Atualmente, o Município encontra-se a dar resposta a alguns 

imperativos legais, nomeadamente no que diz respeito à 

implementação do Regime Geral de Proteção de Dados e do 

Regime Geral de Prevenção da Corrupção, que obrigará à 

revisão do Prevenção de Riscos, Código de Ética e Conduta e 

Norma de Controlo Interno e à criação de Canais de Denúncia, 

internos e externos, que irão promover a denunciar de práticas 

irregulares e atividades ilícitas por qualquer cidadão.  

O Executivo Municipal tem o seu foco nas pessoas, por isso 

continua a desenvolver ações com vista a aumentar a sua 

comunicação e a sua proximidade com a comunidade. 

Foi com este objetivo que lançámos a Revista Ílhavo, dedicada 

às pessoas do nosso território.  

Observamos o aumento do número de comunicações que 

diariamente recebemos, através dos vários canais de 

comunicação, presenciais e digitais.  

Os munícipes demonstram, assim, estar mobilizados para 

participar na vida do nosso Município, e sentem que são parte 

ativa da resposta.  

Continuamos a trabalhar na modernização administrativa e na 

normalização, promovendo o aumento dos fluxos eletrónicos de 

aprovação na plataforma da Medidata, reduzindo deste modo o 

volume de papel que atualmente ainda circula pelas várias orgânicas.  

Neste momento, está a decorrer o desenho dos fluxos que irão permitir uma gestão de recursos 

humanos mais eficiente.   

O Executivo mantém o seu empenho na criação de emprego e no combate ao desemprego, apostando 

na dinamização de parcerias entre o tecido empresarial e as instituições de ensino e formação do 

município e da região, de forma a compatibilizar a oferta formativa com as necessidades de recursos 

humanos das empresas. 

O rigor e a sustentabilidade orçamental serão a nossa resposta para responder aos novos desafios que 

se avizinham com a transferência de competências, da área Social e da Saúde, não esquecendo a 

ambição na concretização de novos investimentos. 

 
Pelouros: 
 
Modernização Administrativa  

Recursos Humanos 

Gestão Financeira 

Educação e Formação 

Profissional 

Desporto e Vida Saudável  

Comunidade 

Fundos Comunitários 

Atendimento ao Público 

Taxas e Licenças 

Jurídico e Contencioso 

Comércio / Mercados / Venda 

Ambulante 

Proteção Civil  
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1.1 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

O Município de Ílhavo integra o projeto intermunicipal de Modernização Administrativa da Região de 

Aveiro (Região de Aveiro Digital – RAD) com o qual se pretende alcançar práticas e modos de interação 

idênticos aos onze municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, 

favorecendo a similitude de instrução de requerimentos e respetivos elementos instrutórios pelos 

cidadãos e demais agentes económicos. 

Encontram-se a ser implementadas novas práticas de atendimento presencial e online que têm como 

principal objetivo desburocratizar áreas consideradas chave para o normal funcionamento da autarquia: 

processos de obras, emissão de licenças, formulários de recursos humanos, cedências de 

espaços/equipamento, etc. 

A par disso, o Executivo tem apostado na normalização dos documentos internamente utlizados pelos 

colaboradores do município, encontrando-se atualmente em curso o desenho dos circuitos de 

aprovação digital de documentos para que o volume de papel a circular seja substancialmente reduzido 

e paulatinamente se transite para o digital.  

Em cumprimento da legislação em vigor, a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) tem à disposição diversos 

canais de comunicação através dos quais os Munícipes podem ser apresentados pedidos de 

esclarecimentos, elogios, sugestões e reclamações relativos aos serviços prestados pela Autarquia, às 

pessoas que o prestaram, bem como em relação aos procedimentos administrativos, designadamente: 

1. Digitalmente: 
 Site institucional  

 “Sugestões/Reclamações”  

 “Pergunte-nos” 

 Livro de Reclamações Eletrónico 

 Email 

 Facebook/Instagram/LindkedIn 

2. Presencialmente: 
 Atendimento 

 Caixa de Elogios e Sugestões 

 Livro de Reclamações (formato físico) 

3. Correio 
4. Telefone 
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No período em análise foram rececionadas um total de 188 comunicações de Munícipes. O gráfico infra, 

ilustra a sua distribuição pelos diversos canais disponíveis, constatando-se que os meios digitais 

continuam a ser preferencialmente utilizados, com especial incidência para o email e os formulários 

disponíveis no site oficial do Município. De facto, a via digital detém cerca de 76% do total das 

comunicações recebidas, sendo o canal privilegiado pelos Munícipes, dado todas as comunicações 

terem direito a uma resposta.  Constata-te deste modo um aumento da participação dos cidadãos na 

vida do Município, mobilizando-se e alertando para as possíveis melhorias a implementar.  

 

Relativamente à tipologia das comunicações, constata-se que as reclamações assumem o papel 

principal com 120 ocorrências, logo seguidas pelos alertas e elogios, conforme se ilustra no gráfico 

seguinte:  

 

 

5

6

14

20

52

91

Ofício

Telefone

Cx Elogios e Sug.

Atendimento

Site

Email

120

17 17 13 12 9

0

20

40

60

80

100

120

Reclamações Elogios Alertas Esclarecimentos Ped. Intervenção Sugestões



 
  

 
 

11 

 

Comparativamente ao anterior período analisado (1 de fevereiro a 31 de março), constata-se uma 

mudança na tipologia das reclamações recebidas, com enfoque nos equipamentos municipais e no 

espaço público, não nos sendo possível estabelecer qualquer tipo de comparação face a períodos 

homólogos dada a inexistência de dados.  

Deram entrada um total de 9 Sugestões, relacionadas com os Equipamentos Culturais, Espaço Público, 

Trânsito e Ambiente. As sugestões recebidas são encaminhadas para as unidades orgânicas 

responsáveis que procedem a uma cuidada análise, sendo que, aquelas que representam uma mais-

valia e se traduzem numa melhoria na prestação do serviço público, são acolhidas procedendo-se à sua 

implementação. 

Dos Elogios recebidos, destacam-se os que dizem respeito ao desempenho de funções dos 

trabalhadores da Autarquia, designadamente na área do Atendimento, 23 Milhas e Museu Marítimo. 

Salientam-se igualmente, os diversos elogios que os Munícipes fizeram, relativamente à criação do 

Museu de Religiosidade Marítima. 

Os Alertas, Pedidos de Intervenção e Reclamações rececionados estão relacionados com as mais 

diversas áreas de atuação da Autarquia, com especial incidência para o Espaço Público, onde se 

registou o maior número de ocorrências. O gráfico infra ilustra a tipologia das comunicações recebidas: 

 

Dos 145 Alertas, Pedidos de Intervenção e Reclamações recebidos, 77 foram devidamente 

resolvidos/encerrados, tendo-se procedido à elaboração da resposta ao Munícipe. O prazo médio de 

resposta àquelas comunicações foi de 6 dias. As restantes comunicações encontram-se nas respetivas 

Unidades Orgânicas, para análise e desenvolvimento de procedimentos administrativos necessários à 

sua resolução.  
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IMPLEMENTAÇÃO DE CANAIS DE DENÚNCIA  
A 09/12/2021, foi publicado o D.L n.º 109-E/2021, que veio estabelecer o Regime Geral de Prevenção 

da Corrupção, que entrará em vigor este ano e vem instituir a obrigatoriedade de implementação de um 

Programa de Cumprimento Normativo, com o estabelecimento de novas obrigações para as entidades 

públicas. A implementação deste programa, irá exigir que a Câmara Municipal de Ílhavo proceda à 

revisão de alguns documentos já existentes (Plano de Prevenção de Riscos, Código de Ética e Conduta 

e Norma de Controlo Interno) e à instituição de novos procedimentos, que permitam um reporte de 

informação às entidades de controlo. Faz igualmente parte deste Programa de Cumprimento Normativo, 

a criação de Canais de Denúncia Internos com o estabelecimento de procedimentos que permitam dar 

seguimento às denúncias de atos de corrupção e infrações conexas. 

Ainda no âmbito dos Canais de Denúncia, a Autarquia, nos termos da Lei n.º 93/2021, de 20 de 

dezembro, que veio estabelecer o Regime Jurídico de Proteção de Denunciantes de Infrações, 

encontra-se obrigada a implementar canais de denúncia interna e externa que permitam a apresentação 

e o seguimento seguros de denúncias relativas às áreas de Contratação pública, Segurança e 

conformidade dos produtos, Segurança dos transportes, Proteção do ambiente, Segurança dos 

alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal, Saúde pública, Defesa 

do consumidor, Proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de 

informação. 

Com o objetivo de dar cumprimento aos referidos normativos legais, estão a ser desenvolvidos diversos 

contactos e a ser realizadas consultas preliminares de mercado para o fornecimento de plataforma 

informática capaz de gerir o processo de denúncia nos termos da Lei n.º 92/2021, e para a contratação 

de apoio jurídico/especializado que assegure a conformidade com Programa de Cumprimento 

Normativo, estabelecido pelo Dec. Lei n.º 109-E/2021. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
O Município de Ílhavo encontra-se com os restantes municípios da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro (CIRA) a implementar o Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD), tendo 

celebrado a 01.02.2022 um contrato para a aquisição de serviços de assessoria especializada.  

O projeto encontra-se atualmente na fase de diagnóstico, estando em marcha o levantamento e 

identificação das atividades e documentos que impliquem o tratamento de dados de todas as unidades 

orgânicas do Município de Ílhavo, tendo sido designados para o efeito diferentes interlocutores em cada 

uma dessas unidades.   
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1.2 ATENDIMENTO AO PÚBLICO  

O atendimento ao público é feito presencialmente, sem necessidade de marcação prévia, das 9h às 12h 

(última senha retirada às 11h30) e das 13h às 16h (última senha retirada às 15h30). Tal como no período 

homólogo, encontram-se desmaterializados na plataforma dos serviços online os mesmos 69 

formulários para a área das obras particulares. 

Face ao período em análise (abril de 2021 a maio de 2021 e abril de 2022 a maio de 2022), os dados 

relacionados com o atendimento são os seguintes:  

 

N.º Total Atendimentos 

 Presencial Mediado E-mail Internet Alvarás Telefónico 

abril 636 13 56 137 14 369 

maio 851 13 34 155 26 456 

 

Tabela comparativa do n.º de atendimento no período homólogo 

 Abril 2021 Abril 2022 Maio 2021 Maio 2022 

Presencial 517 636 631 851 

Mediado obp 0 13 41 13 

E-mail 136 56 78 34 

Internet 0 137 53 161 

Alvarás 31 14 35 26 

Telefónico 591 369 1112 456 
 

Através da análise dos gráficos e tabelas disponibilizados, constatamos que os assuntos relacionados 

com Obras Particulares continuam a predominar no volume total dos atendimentos: presencial, 

telefónico e e-mail. 

 Verifica-se uma descida no número de mediações nos atendimentos inerentes a Obras Particulares, 

resultado da familiarização e à vontade dos munícipes no uso da plataforma online. Ainda assim, os 

assuntos relacionados com os Serviços Online, continuam a traduzir um aumento exponencial do 

número de atendimentos, face ao período homólogo, nomeadamente via Internet. 

No atendimento presencial, com a introdução do serviço de acesso mediado à plataforma online, 

continua a verificar-se um aumento do tempo de atendimento.  
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Este aumento, deve-se à mediação na realização do registo dos munícipes nos serviços online, à 

submissão de formulários e à verificação de todos os elementos instrutórios, nomeadamente, prefixos, 

formatos, capacidade máxima, assinatura digital, elementos obrigatórios e/ou facultativos. 

No mês de abril, o tempo médio de atendimento presencial foi de 17:09 minutos, no mês de maio o 

tempo médio de atendimento presencial foi de 17:17 minutos. Relativamente ao período enunciado 

anteriormente, verifica-se uma ligeira descida, não significativa, no tempo de atendimento. Uma vez 

mais, facto de os atendimentos estarem relacionados com processos de obras particulares, situações 

que carecem de uma análise mais cuidada e complexa, muitas vezes com recurso ao apoio técnico 

para facultar informação aos munícipes, traduz  períodos de tempo mais longos. 

Comparativamente com  os meses de abril e maio de 2021, verificou-se um aumento considerável do 

número de atendimentos presenciais e uma descida significativa no número de atendimentos 

telefónicos. 

 
1.3  EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO 

1.3.1 Educação 

Gestão de procedimento  
Material de limpeza e higienização e material de economato 

No âmbito da transferência de competências, ao nível da educação uma das competências 

transferidas, segundo o decreto-lei n.º 21/2019, de 30 janeiro, foi o material de higiene e limpeza e 

material de escritório/economato. 

Neste sentido e no que respeita a esta transferência de competência, mantém-se: 

 A receção dos pedidos de materiais dos três Agrupamentos de Escolas; 

 A articulação externa com os três Agrupamentos de Escolas;  

 A articulação interna dos pedidos com o serviço de compras – material de limpeza e 

higienização; 

 A articulação com a empresa fornecedora de material de economato; 

 A monitorização das entregas de todos os materiais; 

 Os mapas de controlo de materiais solicitados – artigos de limpeza e higienização e de 

economato; 

 O controlo de faturas – material de limpeza e higienização e de economato; 

 A articulação interna com o serviço de compras - gestão de resmas de papel para os três 

Agrupamentos de Escolas 
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Gestão de Refeições Escolares 

Processo de gestão mensal que visa assegurar o correto funcionamento dos refeitórios escolares 

desde a educação Pré-Escolar ao ensino Secundário do Município de Ílhavo. Toda a organização, 

de montante para jusante assume os seguintes parâmetros de gestão por parte da autarquia:  

 Apoio permanente às Associações de Pais do Ensino Básico no que se refere à 

marcação/desmarcação de refeições na plataforma SIGA; 

 Articulação permanente com a empresa responsável pelo fornecimento de refeições, dando 

resposta a todas as solicitações diárias evitando o máximo de constrangimentos no 

processo;  

 Inscrição de alunos na plataforma de Gestão de Refeições SIGA; 

 Encerramento dos valores mensais a disponibilizar à empresa fornecedora e serviço de 

contabilidade da CMI para efeitos de faturação de refeições servidas aos alunos da 

educação pré-escolar e 1.º CEB; 

 Receção e articulação interna com o serviço de contabilidade (faturação) dos valores 

relativos às refeições servidas nas Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos e Escolas 

Secundárias, com preenchimento de mapas mensais de controlo; 

 Organização e disponibilização dos valores mensais que deverão ser pagos à CMI por cada 

uma das Associações de Pais (Pré-Escolar e Ensino Básico), com base nos valores retirados 

da plataforma de gestão SIGA;   

 Monitorização dos valores das refeições escolares relativos à Escola Básica da Costa Nova 

do Prado. Contacto individual e controlo de pagamentos dos encarregados de educação à 

autarquia e respetiva articulação com os serviços de contabilidade e tesouraria da CMI; 

 Articulação com a Parque Escolar (responsável pela manutenção e conservação do edifício) 

no que se refere à gestão dos equipamentos existentes na cozinha da Escola Secundária da 

Gafanha da Nazaré, necessários para o correto funcionamento do serviço; 

 Aquisição de material para os refeitórios das escolas (exceção da Escola Secundária da 

Gafanha da Nazaré); 

 Gestão das refeições no âmbito do Desporto Escolar; 

 Validação mensal de todas as faturas relativas a fornecimento de refeições escolares.  

 

Gestão do Processo de Circuitos Especiais de Transportes de Alunos com Necessidades de 
Saúde Especiais - Táxi 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, de acordo com o n.º 1, alínea b), do art.º 13.º 

do Despacho n.º 18987/2009, de 17 de agosto e ainda no âmbito das competências descritas no 

artigo 53.º da Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, compete à autarquia assegurar o transporte de 

alunos com necessidades de saúde especiais, desde o local de residência para os respetivos 
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estabelecimentos de ensino. Desta forma, e ao abrigo do procedimento concursal existente para 

este efeito, foram organizados no início do ano letivo 10 circuitos/rotas, com base nas 

informações/necessidades de cada aluno, oficialmente prestadas por cada um dos respetivos 

Agrupamentos de Escolas, por forma a dar resposta ao transporte de cerca de 40 alunos inseridos 

nestas circunstâncias.  

De reforçar que estas necessidades vão sofrendo mutações ao longo do ano letivo, o que exige um 

acompanhamento contínuo do processo por parte do serviço de educação, nomeadamente na 

gestão direta de adaptações das respetivas rotas e gestão com cada uma das empresas que presta 

serviço à autarquia, relativamente a cada um dos lotes.  

No que diz respeito ao controlo financeiro, é realizado um mapa de controlo, sempre atualizado com 

base na previsão de quilómetros diários efetivamente realizados, por forma a facilitar a validação de 

faturas e pagamentos no âmbito da articulação com o serviço de contabilidade da CMI.  

No âmbito do respetivo concurso público com a ref.ª 37/CPN/S/2021, adjudicado por despacho a 16 

de setembro de 2021, foi necessário realizar uma adenda aos  lotes 1, 4, 6, 8 e 10, uma vez que o 

valor contratual inicial se manifestou insuficiente para dar resposta à totalidade dos respetivos 

serviços previstos até ao final do ano letivo 21/22. Adenda realizada nos termos do n.º 5 do artigo 

313.º do Código dos Contratos Públicos, que remete para o artigo 370.º do mesmo diploma legal, 

esclarecendo que o valor dos trabalhos complementares não pode exceder, de forma acumulada, 

50% do preço contratual inicial para cada lote.  

Mensalmente é ainda realizada a conferência de todas as faturas afetas ao procedimento em 

questão. 
 

 

Pedidos de Intervenção nos Estabelecimentos de Ensino do Concelho  

No âmbito dos pedidos de intervenção que nos chegam diariamente ao serviço, é realizada uma 

compilação de caráter diário a remeter à Divisão de Gestão de Equipamentos e Serviços Urbanos.  
 

 

Serviço Educativo Municipal de Ílhavo (SEMI) 
 
O SEMI manteve a regular atividade de articulação e gestão das visitas entre as escolas e os 

espaços educativos e culturais do município.  

O quadro abaixo apresenta o número de turmas da rede pública do Município de Ílhavo com visitas 

agendadas e realizadas neste período em análise.  

Este ano e dada a situação da pandemia e segundo o quadro de distribuição das visitas por 

sazonalidade, houve necessidade de ajustar a calendarização aos espaços dos serviços educativos.  
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Espaços  
N.º de turmas/visitas no 

período de 1 de abril a 31 
de maio 

N.º de turmas/visitas previstas 
e posteriormente anuladas 
para o período homólogo 

Museu Marítimo de Ílhavo 1 - 

Navio Museu Santo André 3 1 
Centro de Religiosidade Marítima 0 - 
Casa da Cultura de Ílhavo 12 - 
Laboratório das Artes Teatro Vista 
Alegre 1 - 

Fábrica das Ideias da Gafanha da 
Nazaré 2 - 

Escola Municipal de Educação 
Rodoviária 14 1 

Centro de Educação Ambiental 4 2 
Biblioteca Municipal de Ílhavo 1 - 
Centro de Documentação de Ílhavo 0 - 
Museu Vista Alegre 0 - 
Estaleiro - ECI 21 - 

Total 59 4 
 

 

Escola Municipal de Educação Rodoviária - EMER 

A Escola Municipal de Educação Rodoviária manteve a regular atividade de dinamização das sessões.  

No dia 15 de maio, integrada na comemoração do Dia Internacional da Família, no âmbito da Feira 

da Saúde e da Família, a EMER reiniciou a atividade “EMER em Família”, com a participação de 33 

crianças e 33 adultos.  

Neste período em análise a EMER recebeu um total de 341 crianças, 18 jovens e 48 adultos. Os 

números apresentados referem-se a crianças de Escolas do Município de Ílhavo e de outros 

municípios.   
 

Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo 

Ao longo dos meses de abril e maio o Estaleiro realizou 75 sessões nas quais participaram 1254 

crianças e 132 adultos. 

Nos quadros que se seguem pode observar-se a distribuição de sessões consoante o nível de 

escolaridade e/ou âmbito das sessões desenvolvidas. 
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abril 
público-alvo n.º de sessões n.º crianças n.º adultos 
Pré-escolar 3 56 7 

1.º CEB 3 30 5 
2.º CEB 0 0 0 
3.º CEB 0 0 0 

Ensino Secundário 0 0 0 
Gulbenkian 7 74 2 
Dia aberto 0 0 0 

Estaleiro vai à escola 26 484 52 
Interrupção letiva 

(workshop) 2 19 0 

TOTAL 41 663 66 

 

maio 

público-alvo n.º de sessões n.º crianças n.º adultos 

Pré-escolar 3 53 8 
1.º CEB 6 115 14 
2.º CEB 0 0 0 
3.º CEB 0 0 0 

Ensino Secundário 0 0 0 
Gulbenkian 10 136 8 
Dia aberto 1 5 5 

Estaleiro vai à 
escola 4 96 9 

Feira da Saúde 10 186 22 
TOTAL 34 591 66 

 

No mês de abril o Estaleiro foi às escolas do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação 

tendo dinamizado um total de 18 sessões. Esta sessões foram integradas nas Jornadas das Artes 

durantes as quais o Estaleiro dinamizou as atividades: O mundo a cores (3.º CEB) e Brinquedos óticos 

(1.º CEB). 

Em maio, efetuou a sua intervenção pedagógica no âmbito do projeto Bibliolabs (projeto da 

Universidade de Aveiro, Universidade do Porto e Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, no 

qual o Município é parceiro através do Estaleiro e Biblioteca). Esta intervenção materializou-se em 

duas sessões com a turma do 3.º ano da EB Chousa Velha, a saber: O farol e Porque é que os barcos 

flutuam? 
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Relativamente à avaliação dos participantes das atividades ao longo destes meses podemos verificar 

que 497 destes adoraram a atividade que dinamizaram; 54 gostaram e 2 não gostaram 

 

 

 
 
 

 

 
 

(não gostei) 
 

(gostei) 
 

(adorei) 
abril 2 35 275 

maio 0 19 222 

TOTAL 2 54 497 

  
 

Aniversário do Porto de Aveiro  

 No âmbito da comemoração do 214.º Aniversário do Dia do Porto de Aveiro, foram realizadas 

atividades para as Escola do Concelho de Ílhavo. As atividades tinham como objetivo os alunos 

conhecerem a atividade que este porto exerce, as suas valências e a importância económico-social 

para o concelho e para a região.  

Nas atividades promovidas pelo Porto de Aveiro participaram as turmas do 4.º ano da EB da Presa e 

da Chave, o 6.º B da EB da Gafanha da Encarnação e 6.º F da EB da Gafanha da Nazaré e o 9.º A 

da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré.  

No final das atividades os alunos foram desafiados a participar nos seguintes concursos: 

4.º ano – Concurso de desenho; 

6.º ano – Concurso de escrita; 

9.º ano – Concurso de fotografia. 

O concurso de desenho terminou no dia 30 de maio, tendo-se anunciado no Dia Mundial da Criança 

os vencedores: 

1.º Lugar – David Abreu – EB da Chave; 

2.º Lugar – Matilde Monteiro – EB da Presa; 

3.º Lugar – Diana Ortet – EB da Chave. 
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1.3.2 Juventude 

Programa Vocação 2022 

O turno 2 do programa iniciou a 1 de abril com a participação de 15 jovens distribuídos pelos espaços 

municipais e instituições parceiras. Continuando a apostar na educação não formal dos jovens, 

realizaram-se 2 worskhops no decorrer do turno: 

Concerto – “A Minha Sinfonia” 
O concerto “A Minha Sinfonia” é um projeto que tem como finalidade mostrar o trabalho desenvolvido 

pelos alunos do 1.º ciclo, no âmbito da atividade de enriquecimento curricular de Música. 
 

 

Este é um projeto que promove o enriquecimento das competências dos alunos, contribuindo para 

a sua formação integral. Este concerto contribui igualmente para um fortalecimento da relação entre 

escola e a comunidade.   
 

Foram realizados três concertos na Casa da Cultura de Ílhavo nos dias 27, 28 de 29. No concerto 

do dia 27 de maio, esteve representado o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação e as 

Escolas Básicas da Coutada, Gafanha da Aquém e Vale de Ílhavo do Agrupamento de Escolas de 

Ílhavo. No dia 28 de maio, as restastes escolas do Agrupamento de Escolas de Ílhavo e no dia 29 

de maio, o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré.  

A entrada nos espetáculos teve o custo de 1 euro por bilhete, sendo gratuita para as crianças até 

aos 10 anos. A totalidade da receita (1.170,75 € S/IVA) reverteu a favor da Cáritas Paroquial da 

Gafanha da Nazaré. 

 

Mês de maio 

Concertos  Escolas N.º participantes 
(alunos) 

Público (bilhetes 
emitidos 

27 de maio 

Gafanha do Carmo | Encarnação 

Norte | Encarnação Centro | 

Encarnação Sul | Costa Nova; | 

Coutada | Vale de Ílhavo | Gafanha 

Aquém 

92 383 

28 de maio 
Ílhavo | Légua | Chousa-velha | 

Senhora Pranto 
125 489 

29 de maio 
Santa Maria Manuela | Cale da Vila 1 | 

Chave | Marinha Velha | Cambeia 
118 465 

Total 335 1337 
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“Sustentabilidade ambiental orientado por Vanessa Madaíl responsável pelo serviço educativo do 

projeto 23 Milhas da Câmara Municipal de Ílhavo” (4 de maio) e “Culinária saudável orientada por Inês 

Tavares Rodrigues nutricionista da Câmara Municipal de Ílhavo” (27 de maio) 

 
Parlamento dos Jovens (sessão municipal) 

O Município de Ílhavo acolheu no dia 4 de abril, a Sessão Distrital/Regional do Parlamento dos Jovens 

do Ensino Básico. O encontro teve lugar no Museu Marítimo de Ílhavo, e contou com a presença do 

presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo; da deputada à Assembleia da 

República, Carla Madureira; da Delegada Regional de Educação do Centro, Cristina Oliveira; do 

representante regional do IPDJ, Luís Fradilha. Na sessão participaram cerca de 100 alunos e 36 

professores, vindos de 36 escolas da região.  

As escolas do distrito de Aveiro elegeram os seus deputados para debaterem e aprovarem uma 

recomendação no âmbito do tema Fake News - Que estratégias para combater a desinformação?”, 

que foi levada à Assembleia da República nos dias 9 e 10 de maio de 2022, na qual estiveram 

presentes três deputadas eleitas pela Escola Básica da Gafanha da Encarnação. 

 
Encontros com as Associações de Estudantes 

Integrado na celebração do Dia do Associativismo, realizaram-se nos dias 26 e 28 de abril encontros com as 

Associações de Estudantes da Escola Secundária de Ílhavo e da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré. O 

encontro teve como objetivo dar a conhecer a equipa da Câmara, conhecer os elementos das Associações e 

através desse conhecimento estabelecer parcerias de todo o interesse para a comunidade e ajudar na 

construção de uma comunidade escolar cada vez mais ativa e participativa. 

 

Selo de Município Amigo da Juventude 

Integrado na Rede de Municípios Amigos da Juventude da Federação Nacional das Associações 

Juvenis (FNAJ), o Município de Ílhavo foi premiado com o Selo de Município Amigo da Juventude, na 

categoria de 1 estrela, tendo em conta as estratégias que executa para promover e apoiar a 

participação e a emancipação da população jovem do Município. Para a atribuição deste selo foram 

considerados os seguintes critérios: 

 Conselho Municipal de Juventude; 

 Apoio direto ao associativismo juvenil; 

 Pelouro da Juventude; 

 Divisão de Juventude com Técnicos de Juventude; 

 Plano de investimento no Setor da Juventude. 
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O Selo foi entregue a Bruno Ribau, adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, a 19 de 

maio, num evento realizado na Casa da Arquitetura em Matosinhos no II Encontro Nacional de 

Municípios Amigos da Juventude, que reuniu cerca de 200 autarcas e técnicos de juventude. 

 
Encerramento da Campanha “Associativismo Juvenil: Escola para a Igualdade” 

Realizou-se no dia 30 de maio, na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré a cerimónia de 

encerramento da Campanha Nacional “Associativismo Juvenil: Escola para a Igualdade”, após um 

roteiro nacional que envolveu 30 escolas e cerca de 3000 participantes. A sessão contou com a 

presença do presidente da FNAJ, Tiago Rego; do presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João 

Campolargo; do vice presidente da CIG, Manuel Albano; das deputadas à Assembleia da República, 

Joana Sá Pereira e Carla Madureira; da diretora regional do IPDJ, Catarina Durão; da diretora do 

Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, Eugénia Pinheiro; da representante da REDE de 

Jovens para a Igualdade, Catarina Borges e da presidente da Associação de Estudantes da escola, 

Inês Lima. 

 
 

1.3.3 Desporto 
 

Atividade Regular 

O Gabinete de Desporto manteve a sua regular atividade de articulação entre os clubes e associações 

desportivas no que diz respeito à gestão dos pavilhões, bem como os restantes espaços desportivos, 

polidesportivos e piscinas municipais. Manteve-se também a gestão e dinamização das escolas 

municipais de natação e de ténis e a continuidade do Programa de Iniciação à Natação e Maiores no 

Movimento. 

 

2.ª Edição da Maratona da Europa 

A Maratona da Europa, organizada pela organização Global Sport em parceria com a Câmara 

Municipal de Aveiro e Turismo Centro de Portugal, contou com o apoio da Câmara Municipal de 

Ílhavo. A prova decorreu no dia 24 de abril e teve grande parte do seu percurso no município de 

Ílhavo, nomeadamente na Gafanha da Nazaré e na Praia da Barra. 
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Dia da Mãe 2022 

No dia 30 abril comemorou-se o Dia da Mãe na Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré que 

possibilitou a entrada gratuita de cerca de 70 pessoas (mães e filhos) com o intuito promover um 

momento de partilha de divertimento. 

 

Programa OlimpÍlhavo 2022 - Atividades Náuticas e Atividades de Terra 

Nos dias 5 e 6 de maio, o programa OlimpÍlhavo reuniu 463 praticantes de atividades náuticas (surf, 

canoagem, stand up paddle e uma regata de vela) e atividades de terra (ténis de mesa, xadrez, 

minigolfe, basquetebol e voleibol). 

O OlimpÍlhavo visa promover junto dos alunos dos 2.º e 3.ª ciclos e secundário, as modalidades 

desportivas náuticas que podem ser realizadas no Município de Ílhavo bem como incentivar à prática 

de atividade física e desportiva, à criação de hábitos de vida saudável e sobretudo o convívio entre 

turmas dos três Agrupamentos de Escolas. 

 

Triatlo Escolar – Programa OlimpÍlhavo 2022 

No âmbito do Dia Mundial da Atividade Física (6 de abril) realizou-se o Triatlo Escolar que reuniu 60 

alunos, entre os 11 e os 17 anos, dos três agrupamento de escolas do Municipio, num evento 

desportivo que dá visibilidade à modalidade de triatlo composta por disciplinas tão diferentes como a 

natação, ciclismo e corrida.  

A Câmara Municipal de Ílhavo contou com a colaboração dos alunos do Curso de Apoio Gestão 

Desportiva do Agrupamento de Escolas de Ílhavo e do Clube Associação de Pais da Gafanha da 

Encarnação (CAPGE) na organização e das Juntas de Freguesia no auxílio do transporte das 

bicicletas. 

 

 XII Encontro de Escolas de Natação de Albergaria à Velha 

No dia 7 de maio, a Escola Municipal de Natação de Ílhavo esteve presente, com 30 alunos, no XII 

Encontro das Escolas de Natação de Albergaria-a-Velha que decorreu na Piscina Municipal da 

Branca, onde conquistou 12 primeiros lugares, 8 segundos lugares e 8 terceiros lugares.  

 

Programa “Vela para Todos” 

O Programa “Vela para Todos” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo que se realizou no 

âmbito do projeto “Formação para o Mar e para a Ria de Aveiro: Vela para Todos” para aprendizagem 
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de competências básicas em vela, com o cofinanciamento do Mar2020, Portugal 2020 e União 

Europeia, através do FEAMP. Este projeto teve como objetivo principal promover a aquisição de 

competências básicas para a prática da modalidade, de uma forma transversal.  

Durante o mês de maio, terminaram os últimos cursos da componente escolar totalizando os 200 

alunos dos Agrupamentos de Escola de Ílhavo, Gafanha da Nazaré e Gafanha da Encarnação 

abrangidos pelo programa. 

 

 

1.4  SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL  

1.4.1 Medicina do Trabalho 

No âmbito da Medicina do Trabalho foram realizadas, no período em análise análises clínicas: (47 

trabalhadores); Exames e Consultas (57 trabalhadores), Consultas ocasionais (3 consultas). 

 

1.4.2  Segurança em Edifícios 

No âmbito da Segurança e Higiene no Trabalho (SHT) foram desencadeadas as seguintes ações:  

 Vistoria de condições de segurança nos postos de trabalho (Jardineiros: sinalização de 

trabalhos, uso de EPI); 

 Procedimento Concursal: “Fardamento e EPI”: consulta de fornecedores; 

 Reposição de stock de calçado de proteção; 

 Controlo de Pragas; 

 Gestão de caixas de Primeiros Socorros;  

 Manutenção periódica de extintores nos edifícios – reposição de extintores fora de serviço: 1 Pó 

ABC 6kg - Cozinha da EB Gafanha da Nazaré. 

 

1.4.3 Proteção Civil 

 Comissão Municipal de Proteção Civil – realização de reunião ordinária. 

  Na prevenção contra a COVID-19:  Disponibilização de autotestes nos edifícios municipais; 

revisão de Planos de Contingência dos Edifícios e atividades da CMI, entrega de material de 

higienização e EPI a IPSS e Associações de Pais; 

 No combate à vespa velutina: 

i. N.º de ocorrências: 22 (2 falsos alarmes / 3 avistamentos de vespas sem ninho / 1 ninho 

inativo) 

ii. Nº de ninhos confirmados: 16 
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iii. Nº de intervenções: 16 

 Continuação da revisão do Plano Emergência Externo. 

 Formação: Presença nos “Encontros de Proteção Civil’22”, organizado pela Escola de Gestão, 

Engenharia e Aeronáutica do ISEC Lisboa, e pelo Observatório de Proteção Civil & Safety do 

ISEC Lisboa. 

 Ocorrências: desobstrução e limpeza de estradas, remoção de árvores e ramos caídos, 

reabilitação de árvores, delimitação de zonas perigosas e recolha de estruturas danificadas. 

 Exercícios: Participação em Ação de Treino Operacional – Equipas de Posto de Comando, no 

âmbito do DECIR 2022 – treino de exercícios de Posto de Comando. 

 

 

1.5 JURÍDICO E CONTENCIOSO  

Processo Judiciais pendentes a 31.05.2022 
 

1. Processo n.º 946/11.0BEAVR – Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autores J. Gomes - Sociedade de Construções do Cávado, S.A. 

Alexandre Barbosa Borges, S.A. 

Réu Município de Ílhavo 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

Na presente ação os autores, na qualidade de consórcio construtor do Centro Cultural de Ílhavo, 

peticionam ao Município de Ílhavo uma indemnização correspondente a: 

a) Arquitetura de cena, por alegadamente o Município de Ílhavo ter rejeitado o material proposto 

por aquelas entidades, os quais detinham a qualidade, dimensões, formas e demais 

características definidas nas peças patenteadas a concurso, tendo uma solução mais cara, 

justificada apenas pela exigência de uma determinada marca do equipamento, no valor de 

712.506,54€. 

b) Sistema de gestão de ingressos e vídeo vigilância no parque de estacionamento, alegadamente 

não previsto no caderno de encargos, tendo o Município de Ílhavo obrigado à sua colocação, 

no valor de 83.190,00€. 

c) Reequilíbrio contratual, no valor de 675.350,76€, em virtude da prorrogação de prazo de 

execução da empreitada; 



 
  

 
 

26 

 

d) Juros vencidos até à data da propositura da ação, no valor calculado de 559.857,90€ assim 

como os que se vencerem e vierem a vencer até efetivo e integral pagamento da indemnização 

que (e se) vier a ser arbitrada. 

B. VALOR DA AÇÃO 

  2.030.905,20€ (dois milhões, trinta mil e novecentos e cinco euros e vinte cêntimos). 

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

Aguarda-se o decretamento da sentença. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 Inexistem seguros ou outros mecanismos legais suscetíveis de transferir responsabilidade ou 

requerer o direito de regresso sobre terceiros. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

Não nos pronunciaremos sobre a taxa de (in)sucesso do presente processo considerando a fase 

processual em que o mesmo se encontra. 

 

2. Processo número 448/14.3BEAVR - Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor João Rasoilo Ferreira 

Réus  
Município de Ílhavo  

Adra- Águas da Região de Aveiro, S.A.  

Paviazeméis - Pavimentações de Azeméis, Lda. 

Intervenientes Macif Portugal - Companhia de Seguros, S.A. 

Seguradoras Unidas, S.A. 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

Na presente ação vem o autor intentar ação de responsabilidade civil em sequência de acidente 

de viação, ocorrido no dia 17 de maio de 2012, na Rua da Amarona, imputando as obras que ali 

decorriam, assim como a falta de sinalização da responsabilidade das Rés, consequência e causa direta 

para aquela casualidade. 

Assim, o objeto do litígio reconduz-se ao apuramento da responsabilidade civil extracontratual 

pelos danos decorrentes do acidente de viação. 
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B.  VALOR DA AÇÃO 

 22.721,99€ (vinte e dois mil, setecentos e vinte e um euros e noventa e nove cêntimos).  

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

As partes apresentaram requerimento probatório, aguardando a designação de data para a 

audiência de discussão e julgamento. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 A (eventual) responsabilidade do Município de Ílhavo encontra-se transferida para a Companhia 

de Seguros. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Escassa para o Município, já que se encontra limitada ao valor da franquia do seguro. 

 

3. Processo n.º 44/15.8T9AVR-Departamento de Investigação e Ação Penal 

Arguida Natália Teixeira Garcia 

Ofendido Município de Ílhavo 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

O Ministério Público deduziu acusação, para julgamento em processo comum e perante Tribunal 

Coletivo, contra a agente de execução nomeada/indicada no processo n.º 446/14.7T2OVR, que correu 

termos no Juízo de Execução de Ovar, no qual o Município de Ílhavo foi executado e exequente a 

sociedade Nolasco & Coelho, Lda. No despacho de acusação é imputada à arguida, no exercício dessa 

função, ter retido, injustificadamente, do Município a quantia de 79.041,21€, montante que se terá 

apoderado em proveito próprio, a título de dolo, praticando, por isso, um crime de peculato, previsto e 

punido, pelo n.º 1 do artigo 357.º do Código Penal e pelas alíneas a) b) e c) do n.º 1 do artigo 66.º e 

artigo 67.º do referido diploma. 

B. VALOR DA AÇÃO  

Não aplicado em processo penal. 

C. POSIÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO 

 Encontra-se agendada o início da audiência de discussão e julgamento, na qual o Município de 

Ílhavo assume a posição processual de assistente, para o dia 10 de janeiro de 2023. 
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D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 Não aplicável. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Inexistente. 

 
 

4. Processo n.º 690/15.0BEAVR – Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 

Autores Herança aberta por óbito de Paulo Seabra Ferreira da Fonseca 

Maria Celeste de Oliveira Salgueiro Seabra Fonseca 

Réu Município de Ílhavo 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

  Na presente ação os autores peticionam que seja declarada a nulidade dos atos administrativos 

consubstanciados: 

a) na deliberação da Câmara Municipal de Ílhavo, de 04.03.2015, que deliberou por unanimidade 

ratificar a decisão do Presidente da Câmara de proceder à adjudicação definitiva à sociedade 

José António Parente, Lda., da empreitada de requalificação do mercado da Barra; 

b) deliberação da Câmara Municipal de Ílhavo, de 07.01.2015, que autorizou a despesa inerente 

àquele contrato de empreitada daquela obra e a realização do respetivo procedimento de 

contratação; 

c) deliberação da Câmara Municipal de Ílhavo, de 18.03.2015, que ratificou o despacho da Câmara 

de aprovação do referido contrato de empreitada. 

E por via disso: 

d) ser o Município de Ílhavo condenado a demolir, a expensas suas, e em prazo não superior a 90 

dias, toda a obra que edificou na Rua do Mercado e, 

e) a deixar este arruamento integralmente desembaraçado para o trânsito automóvel e de peões 

ou, subsidiariamente, condenar-se o Município de Ílhavo a, em igual prazo, repor o Mercado da 

Barra e a Rua do Mercado no estado em que se encontravam antes do início da obra. 

B. VALOR DA AÇÃO 

6.000,00€ (seis mil euros) 
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C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

Proferido despacho saneador, o Tribunal concluiu que, atenta as causas de pedir, tal como 

formuladas, e os pedidos tal como formulados (e atenta a sua relação de dependência), não carecem 

os Autores de tutela judiciária, no âmbito da presente ação administrativa, não podendo convidar ao 

aperfeiçoamento da petição inicial, uma vez que segundo o entendimento expressado tal possibilidade 

inexiste, uma vez que a petição inicial carece de profundas alterações, nomeadamente, no que respeita 

à causa de pedir e aos pedidos atendendo, desde logo, à questão que se coloca da competência do 

Tribunal, sob pena de se substituir no exercício do impulso processual e na formulação do pedido, os 

quais cabem em exclusivo ao Autor. 

Entretanto o processo foi remetido do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro para os juízos 

de competência especializada do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

Não existe. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Se o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto manter a posição sufragada no despacho 

saneador proferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro a sentença será favorável ao 

Município, contudo, aguardamos a posição do TAF Porto.  
 
 

5. Processo n.º 756/15.6BEAVR - Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor Carlos Alberto da Fonseca do Céu 

Maria Deolinda Fernandes Ribeiro 

Réu Município de Ílhavo 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

Na presente ação, os autores, vieram impugnar uma alegada “ordem dada pela autoridade(s) 

administrativa(s) – de demolição das construções implantadas e reposição do terreno na situação 

anterior à prática da infração”, vertida num despacho do senhor Presidente da Câmara de Ílhavo, datado 

de 04.MAR.2015 e referente a construções edificadas no chamado Caminho do Praião, na Gafanha da 

Encarnação. 

B. VALOR DA AÇÃO 

30.000,01€ (trinta mil euros e um cêntimo) 
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C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

Contestada a ação, aguarda-se o agendamento da audiência prévia. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

Inexistem. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

Somos do parecer de ser bastante ténue a probabilidade de sucesso da pretensão dos autores. 

 

 

6. Processo n.º 989/15.5BEAVR - Tribunal Central Administrativo do Norte 

Autor Massa Insolvente de Casa Própria Lda. 

Réu Município de Ílhavo 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

Na presente ação veio a autora reclamar do Município de Ílhavo uma indemnização no montante 

de 768.876,84€, acrescida de juros à taxa legal desde a data da citação da petição inicial até ao efetivo 

e integral pagamento, emergente do lucro que terá perdido por, alegadamente, culpa do Município de 

Ílhavo, a sociedade insolvente, cuja massa representa, não ter edificado, quando pretendia, um 

determinado prédio destinado a habitação coletiva, na Praia da Barra. 

B.  VALOR DA AÇÃO 

 768.876,84€ (setecentos e sessenta oito mil, oitocentos e setenta e seis mil euros e oitenta e 

quatro cêntimos) 

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

Proferida sentença que absolveu o Município de Ílhavo, a autora interpôs recurso para o Tribunal 

Central Administrativo Norte aguardando-se o acórdão. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

Inexiste. 
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E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Não é possível emitir um juízo quanto à decisão a vir a ser proferida pelo Tribunal Central 

Administrativo Norte. 

 

7. Processo número 5/16.0 BEAVR - Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor José Mário Ferreira Santos 

Réu Município de Ílhavo 

Intervenientes 

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 

Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré 

Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação  

Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Caravela-Companhia de Seguro, S.A. 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

Na presente ação vem o autor alegar que no dia 15 de dezembro de 2014, pelas 09 horas, na 

Rua da CERCIAV, sita na freguesia da Gafanha da Nazaré, quando conduzia o seu veículo ciclomotor, 

subitamente, embateu num buraco ali localizado. Não obstante inexistir qualquer sinalização de obra e 

muito menos qualquer sinal que alertasse os utentes da via para a perigosidade das condições da 

mesma, atribui a responsabilidade pela produção dos danos sofridos com o citado acidente ao Município 

de Ílhavo e às Juntas de Freguesia da Gafanha da Nazaré e da Encarnação, por não conseguir 

determinar quem é o responsável pela conservação daquela via. 

Assim, o objeto do litígio reconduz-se ao apuramento da responsabilidade civil extracontratual 

pelos danos decorrentes do acidente de viação. 

B.  VALOR DA AÇÃO 

 195.597,70€ (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e sete euros e setenta cêntimos)  

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

Proferido despacho saneador foram as partes notificadas da junção do relatório de perícia 

médico legal efetuada ao autor. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 A (eventual) responsabilidade do Município de Ílhavo encontra-se transferida para a Companhia 

de Seguros Caravela. 
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E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Escassa para o Município, já que se encontra limitada ao valor da franquia do seguro. 

 
 

8. Processo n.º 35/17.4 BEAVR-Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local 

Réu AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. 

Interveniente Município de Ílhavo 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

 Na presente ação veio o trabalhador, através do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local e Regional [STAL] peticionar ação administrativa de condenação ao 

reconhecimento do direito dos trabalhadores Aníbal Lopes, António Silva, Júlio Fernandes e Sérgio 

Barbosa, a remuneração superior com o consequente pagamento das diferenças salariais. 

B. VALOR DA AÇÃO  

 16.000,00€ (dezasseis mil euros) 

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

 Aguarda-se o agendamento da audiência prévia. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 Inexistem. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Na fase processual em que nos encontramos, na defesa dos interesses jurídicos do Município, 

por ora, não nos pronunciaremos. 

 

9. Processo n.º 424/17.4 BEAVR-Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local 

Réu Município de Ílhavo 
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A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

 Na presente ação veio o trabalhador, através do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local e Regional [STAL] peticionar a anulação do ato praticado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Ílhavo, em 17.JAN.2017, que lhe indeferiu o pedido de mudança de posição 

remuneratória que havia formulado em 16.MAR.2016, assim como o posicionamento do seu associado 

na 7ª posição remuneratória, nível 7, da categoria de assistente técnico, da carreira de assistente 

técnico (789,54€) e o pagamento das diferenças salariais em dívida, assim como os juros de mora. 

B. VALOR DA AÇÃO 

 7.352,16€ (sete mil, trezentos e cinquenta e dois euros e dezasseis cêntimos) 

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

  Dispensada a realização da audiência prévia, aguarda-se a notificação do despacho saneador 

com sentença, uma vez que o Tribunal, através de despacho, notificou as partes nesse sentido, 

inexistindo oposição a que tal ocorresse. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 Inexistem. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 É muito diminuta a probabilidade de procedência da ação.  

 
 

10. Processo n.º 984/17.0 BEAVR-Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor Pascoal dos Reis Seavedra 

Réu AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. 

Chamado Município de Ílhavo 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

 Na presente ação veio o autor alegar que no dia 02 de dezembro de 2014, pelas 21 horas e 50 

minutos, na Rua São Cristóvão, sita na freguesia da Gafanha da Nazaré, conduzia o seu veículo 

automóvel, no sentido Sul – Norte, quando, subitamente, embateu numa tampa de saneamento que se 

encontrava elevada em face do restante piso devido a intervenções encetadas ao nível do saneamento 

da qual a via estava a ser alvo. Não existindo naquele local qualquer sinalização de obra e, muito menos, 

qualquer sinal que alertasse os automobilistas para a perigosidade das condições da via durante a 
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intervenção em apreço, pelo que imputa como causa para a responsabilidade pela produção dos danos 

sofridos à AdRA a qual se encontrava a executar a obra e, subsidiariamente, ao Município de Ílhavo na 

qualidade de dono da mesma. 

B. VALOR DA AÇÃO 

 28.031,64€ (vinte e oito mil e trinta e um euros e sessenta e quatro cêntimos)  

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

 Aguarda-se a designação de data para a realização da audiência prévia. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 A (eventual) responsabilidade do Município de Ílhavo encontra-se transferida para a Companhia 

de Seguros Caravela. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Em caso de condenação limitada ao valor da franquia do seguro. 

 
 

11. Processo n.º 1194/18.4BEAVR-Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 

Autor Alexandre Barbosa Borges, S.A. 

Réu Município de Ílhavo 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

 Pela presente ação veio a autora peticionar que seja reconhecida a prorrogação legal do prazo 

da empreitada, do anteriormente designado Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, por 9 (nove) meses, 

e em virtude desse facto, o Município de Ílhavo condenado a pagar à autora a quantia de 513.783,29€ 

(quinhentos e treze mil, setecentos e oitenta e três euros e vinte e nove cêntimos), a título de 

sobrecustos suportados com a execução do contrato, acrescida de juros à taxa legal aplicável aos 

créditos de que são titulares as empresas comerciais, vencidos e vincendos até efetivo e integral 

pagamento. 

B. VALOR DA AÇÃO 

 543.048,24€ (quinhentos e quarenta e três mil e quarenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos)  

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

 Aguarda-se a designação de data para a realização da audiência prévia. 
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D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 Inexiste. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Impossível estimar as probabilidades de sucesso da pretensão da autora. 

 
 

12. Processo n.º 538/20.3BEAVR - Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor Município de Ílhavo 

Réu Eugénia Maria Gonçalves Gomes 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

Na presente ação o Município de Ílhavo vem requerer ao Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Aveiro que seja judicialmente decretada a ilicitude da extinção do vínculo com justa causa operada, por 

declaração, pela trabalhadora Eugénia Gomes.  

O objeto do litígio consiste em aferir da ilicitude da declaração da ré de extinção do vínculo de 

emprego público com justa causa e da eventual obrigação da ré indemnizar o autor pelos prejuízos 

causados com essa ação, em montante calculado, nos termos do previsto pelo artigo 306.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, no montante de 33.604,48€. 

A ré apresentou pedido reconvencional, admitido nos autos, no qual reclama o direito de crédito 

sobre o autor Município de Ílhavo, nos seguintes termos: a título de indemnização pela extinção do 

vínculo com justa causa o montante de 43.431,52€; a título de danos não patrimoniais, o montante de 

50.000,00€.   

B. VALOR DA AÇÃO 

127.036,00€ (cento e vinte e sete mil e trinta e seis euros)  

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

Foram designadas as datas de 13 e 20 de setembro de 2022, para a realização da audiência de 

discussão e julgamento.  

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

Inexistem seguros ou outros mecanismos suscetíveis de transferir a responsabilidade a 

terceiros. 
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E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

Os correspondentes à indemnização devida por despedimento com justa causa da trabalhadora 

(43.431,52€) e a indemnização por danos não patrimoniais peticionada (50.000,00€), no caso de ambos 

os pedidos reconvencionais procederem. 

 

13. Processo n.º 2198/20.4BEPRT – Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 

Autor Illipark – Parques de Estacionamento, Lda.  

Réu Município de Ílhavo  

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

 Na presente ação a autora vem invocar o facto de no âmbito do contrato de construção e 

exploração do Centro Cultural de Ílhavo [CCI] lhe ter sido garantido um determinado número de lugares 

de estacionamento para explorar, quer dentro do parque de estacionamento do CCI, quer no parque à 

superfície, designadamente, na Avenida 25 de abril, número esse que não corresponde ao que veio, 

efetivamente, a ser disponibilizado. 

 Invoca, ainda, o facto de o Município de Ílhavo não ter assegurado a fiscalização dos 

parcómetros, competência que lhe imputa, pelo que considerando ser a receita de estacionamento no 

exterior perto de 0,00€, deter a legitimidade para requerer o (re)equilíbrio financeiro do contrato 

peticionado através de uma indemnização correspondente a 4.175.908,55€ (quatro milhões, cento e 

setenta e cinco mil, novecentos e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

B. VALOR DA AÇÃO 

 4.773.569,60€ (quatro milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e nove 

euros e sessenta cêntimos)  

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

 Aguarda-se o agendamento de data a designar a realização da audiência prévia.  

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO. 

 Inexiste. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Impossível estimar as probabilidades de sucesso da pretensão da autora. 
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14. Processo n.º 55/21.4 BEAVR-Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor Luís António Castro Almeida 
Réu Câmara Municipal de Ílhavo 
Réu AON Portugal, S.A. 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

Na presente ação veio o autor peticionar ação administrativa de responsabilidade civil alegando 

que no dia 15 de dezembro de 2019, quando se dirigia para a sua embarcação, amarrada no cais dos 

pescadores da Costa Nova, caiu no final da rampa de acesso ao cais, após escorregar, colocando o pé 

num dos buracos que ali se apresentavam, na rampa de acesso, provocando-lhe lesões. 

Imputa à Câmara Municipal de Ílhavo nunca ter cuidado, conservado e reparado aquele local, 

peticionando a quantia indemnizatória a título de danos patrimoniais de 185,00€ (cento e oitenta e cinco 

euros), a título de lucro cessante de 9.750,00€ (nove mil, setecentos e cinquenta euros), a título de 

danos não patrimoniais de 10.000,00€ (dez mil euros) e a título de compensação por auxílio de terceira 

pessoa de 1.000,00€ (mil euros). 

B. VALOR DA AÇÃO  

20.935,00€ (vinte mil, novecentos e trinta e cinco euros) 

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

 O Município interpôs recurso em separado para o Tribunal Central Administrativo Norte, o qual 

foi admitido, relativamente à inadmissibilidade do chamamento. Considerando o efeito suspensivo da 

decisão recorrida, a qual versa modificação 

subjetiva da instância, os autos aguardam a decisão a ser proferida pelo Tribunal Central Administrativo 

Norte sobre o recurso interposto pelo Município.  

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 Ao não ser admitida a intervenção acessória da Caravela - Companhia de Seguros, S.A., em 

caso de condenação, a responsabilidade civil é imputada em exclusivo ao Município de Ílhavo. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

  Posição dependente do acórdão ao recurso apresentado em separado relativamente ao 

chamamento da companhia de seguros.    
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15. Processo n.º 55/21.4BEAVR-S1 Tribunal Central Administrativo Norte 

Autor Luís António Castro Almeida 

Réu Câmara Municipal de Ílhavo 

Réu AON Portugal, S.A. 
 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 
O Município interpôs recurso da decisão de indeferimento do chamamento ao processo da 

companhia de seguros, no âmbito do processo 55/21.4BEAVR a correr termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Aveiro. 

B. VALOR DA AÇÃO  

 20.935,00€ (vinte mil, novecentos e trinta e cinco euros) 

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

 Admitido o recurso, foi proferido parecer pelo Ministério Público pugnando-se no sentido da 

fundamentação apresentada a recurso, pelo Município de Ílhavo, aguardando-se que seja proferido 

acórdão. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 Inexistente nesta fase. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Dependente da decisão a proferir pelos venerandos desembargadores do Tribunal Central 

Administrativo Norte. 

 

16. Processo n.º 424/21.0BEAVR - Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor AISI - Aços Inoxidáveis do Centro Lda. 

Réu Município de Ílhavo 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

 No presente processo a autora intenta ação administrativa de intimação para a emissão de cópia 

integral dos processos de execução correspondentes à Zona Industrial da Mota, os quais são 

referenciados no artigo 15.° do Regulamento - ampliação do Plano de Pormenor da Zona Industrial da 

Mota - que foi publicado em Diário da República II Série, n.º47 de 25 de fevereiro de 1992.  
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Mais requereu a condenação, e a aplicação, na pessoa do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 

no pagamento de sanção pecuniária compulsória, de montante não inferior a 50,00€ (cinquenta euros), 

por cada dia de atraso no cumprimento da intimação. 

B. VALOR DA AÇÃO  

 5.000,01€ (cinco mil euros e um cêntimo) 

C. POSIÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO 

 A requerente foi notificada para se pronunciar se o requerido Município satisfez o requerido 

conforme determinado por sentença.  

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 Inexistem. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 As custas judiciais e/ou de parte com o processo. 

 

17. Processo n.º 791/21.5BEAVR - Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor AISI - Aços Inoxidáveis do Centro Lda. 

Réu Câmara Municipal de Ílhavo 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

 No presente processo a autora intenta ação administrativa de responsabilidade civil, peticionado 

que a Câmara Municipal de Ílhavo seja condenada a pagar-lhe a quantia de 80.637,39€ (oitenta mil, 

seiscentos e trinta e set euros e trinta e nove cêntimos) a título de prejuízos causados com custos 

associados à elaboração dos projetos e da estrutura pré-fabricada em betão apara execução da unidade 

industrial, a quantia de 620.200,00€ (seiscentos e vinte mil e duzentos euros) a título de custos 

associados à aquisição de máquinas e equipamentos para a frustrada laboração na unidade industrial, 

a quantia de 1.280.000,00€ (um milhão, duzentos e oitenta mil euros) a título de custos associados à 

perda da máquina Slitter e à reinstalação das máquinas Slitter e máquina Demis Top de esmerilar e, 

por último, a quantia de 503.090,00€ a título de lucro cessante pelo prejuízo da inatividade que alega. 

B. VALOR DA AÇÃO  

 2.483.927,39€ (dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e sete euros 

e trinta e nove cêntimos) 
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C. POSIÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO 

 Aguarda-se a designação de data para a realização da audiência prévia. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 Inexistem. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Na fase processual em que nos encontramos, na defesa dos interesses jurídicos do Município 

de Ílhavo, por ora, não nos pronunciaremos.  

 

 

18. Processo n.º 841/21.5T8ILH – Juízo de Competência Genérica de Ílhavo – Juiz 2, Tribunal 
Judicial da Comarca de Aveiro 

Autor Frederico Lobo e Marques Henriques 

Réus Palmira Cirino Cova 

Município de Ílhavo 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

 Na presente ação o autor peticiona a condenação solidária da ré Palmira Cirino Cova e do réu 

Município de Ílhavo – por entender se encontrarem preenchidos os pressupostos da responsabilidade 

civil extracontratual no âmbito de um acidente ocorrido no dia 6.JUL.2019 –, em indemnizá-lo pelos 

alegados danos patrimoniais e não patrimoniais por si sofridos, em montante global de 16.000,00€ 

(dezasseis mil euros). 

B. VALOR DA AÇÃO  

 16.000,00€ (dezasseis mil euros) 

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

 Aguarda-se despacho sobre a invocada exceção de incompetência material arguida pelo 

Município e/ou a designação de data para a realização da audiência prévia. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 O Município de Ílhavo, em sede de contestação, requereu o chamamento da seguradora cuja 

responsabilidade pretende ver transferida em caso de condenação. 
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E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Dependente da admissibilidade do chamamento e da posição judicial relativamente às várias 

exceções arguidas. 

 

19. Processo n.º 14/22.0BEAVR - Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 

Autor José Carlos Rodrigues Matos 

Réu Município de Ílhavo 

 
A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

 No presente processo o autor intenta ação administrativa de intimação a requerer a intimação 

do Réu Município para o autorizar a consultar o processo de expropriação para constituição do Parque 

da ciência e Inovação e que envolve a Parcela 107, fixando-se prazo para o seu cumprimento, sob pena 

de não o fazendo ser condenada no pagamento de sanção pecuniária compulsória, de montante não 

inferior a 50,00€ (cinquenta euros), por cada dia de atraso no cumprimento da intimação. 

 O Município de Ílhavo arguiu a exceção de ilegitimidade. 

B. VALOR DA AÇÃO  

 5.000,01€ (cinco mil euros e um cêntimo) 

C. POSIÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO 

 Proferida a sentença foi dada razão ao Município, na invocada arguição de ilegitimidade, 

absolvendo-o da instância. 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO 

 Inexistem. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Inexistentes. 
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20. Processo n.º 799/22.3BEPRT – Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 

Autor Paradise Intuition, Lda. 

Réu Município de Ílhavo  

Contrainteressados Summer People, Lda.  

Inspire Life Solutions, Unipessoal, Lda. 

 

A. DESCRIÇÃO DO LITÍGIO 

 Na presente ação a autora vem intentar ação de contencioso pré-contratual requerendo a 

anulação do ato de adjudicação à sociedade concorrente SUMMER PEOPLE, LDA.”, graduada em 

primeiro lugar no concurso público para a instalação e exploração de um apoio de praia completo, na 

Unidade Balnear 07 (UB07), na Praia da Costa Nova “, consubstanciado no despacho de 7 de março 

de 2022, do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, e bem assim anulados todos os atos jurídicos 

deste consequentes, e, cumulativamente, ser ordenada a elaboração de novo relatório de avaliação de 

propostas em que o júri proceda à correção das pontuações atribuídas à proposta da autora, graduada 

em segundo lugar no referido concurso, peticionado a alteração, em conformidade, a classificação e 

ordenação final das propostas dos concorrentes, ficando a sociedade autora em 1.º lugar, e, por 

consequência, modificando-se o sentido do ato final de adjudicação. 

B. VALOR DA AÇÃO 

 372.000,00€ (trezentos e setenta e dois mil euros)  

C. FASE PROCESSUAL DA AÇÃO 

 O Município apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação. Aguarda-se a 

designação de data para a realização da audiência prévia ou notificação do despacho de saneador 

D. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE SEGURO OU DE OUTROS MECANISMOS SUSCETÍVEIS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E/OU DIREITO DE REGRESSO SOBRE TERCEIRO. 

 Inexiste. 

E. PARECER QUANTO À ESTIMATIVA DE RESPONSABILIDADES (INCLUINDO CUSTAS JUDICIAIS E OUTROS 

ENCARGOS) 

 Impossível estimar a probabilidade de sucesso da pretensão da autora. 
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2. INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

Em observância do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

cumpre-nos dar conhecimento dos principais dados financeiros da Câmara Municipal de Ílhavo, 

reportados a 31 de maio de 2022, estabelecendo paralelismo com os dados homólogos de 2021 e 2020, 

que permite uma análise mais completa da evolução ao longo deste período de tempo.  

 

Na presente decomposição pretendemos mostrar uma análise económico-financeira, orçamental e de 

custos por funções pormenorizada do aludido período, a qual foi elaborada de acordo com os 

procedimentos determinados no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 

 

O atual normativo, o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-

AP), uniformiza os procedimentos entre os diversos setores da administração pública, e que revoga, 

entre outros diplomas, a quase totalidade do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL). 

 

O Município de Ílhavo cumpre com as regras previsionais na elaboração dos seus documentos 

previsionais. Refira-se ainda que o atual executivo pretende que a execução da sua receita ultrapasse 

ou se aproxime dos 100% ao longo do mandato, com o desígnio dos seus documentos previsionais 

espelharem de forma mais fiel a sua realidade. 

2.1 ANÁLISE ORÇAMENTAL 

2.1.1. Receita 

A percentagem de execução da receita cobrada líquida no final do mês de maio de 2022 é de 37,62% 

quando o grau de execução nos períodos homólogo de 2020 e 2021, cifravam-se em 26,96% e 34,68%, 

respetivamente.  

A taxa de execução verificada no final do exercício do último triénio cifrava-se em 2019 com 88,76%, 

2020 com 85,65% e em 2021 com 90,36%, tendência essa que este executivo ambiciona, tal como 

referido, majorar. 

O aumento registado no capítulo dos impostos diretos está relacionado com a maior arrecadação de 

receita do imposto municipal sobre imóveis (IMI) e do imposto municipal sobre as transmissões de 

imóveis (IMT), cujo acréscimo ascendeu, respetivamente, a 175 e 750 mil euros. 
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Destaca-se ainda uma percentagem de 50,37% na rubrica de taxas, multas e outras penalidades, com 

um aumento de 165 mil euros, e de 43,29% em transferências correntes, nesta última contabiliza-se, 

entre outros, o montante transferido no âmbito da transferência de competências.  

No que respeita à receita de rendimentos de propriedade, denota um decréscimo quando comparado 

com o período homólogo anterior, justificado pela contabilização no ano transato de duas rendas de 

concessão de iluminação pública, uma atinente ao 1.º trimestre de 2021 (183mil€), e outra relativa ao 

4.º trimestre de 2020 (182mil€), esta última contabilizada em 06/01/2021, quando no presente ano, no 

período em análise, foi arrecadada somente a renda de concessão relativa ao 1.º trimestre.   

A rubrica de vendas de bens e serviços correntes (38,16%) resulta em parte das receitas provenientes 

do serviço de captação de água, faturado à AdRA, e pelos valores recebidos desta entidade 

concernentes às cobranças de resíduos sólidos urbanos (RSU) e das taxas de gestão de resíduos 

(TGR). Assinala-se aqui também a contabilização dos montantes protocolados respeitantes à cedência 

de espaço para instalação de equipamentos de telecomunicações.  

Quanto ao capítulo de venda bens de investimento, ainda sem receita arrecadada, enquadra-se neste, 

por regra, os montantes procedentes da venda de lotes e terrenos.   

Com uma percentagem de execução inferior, quando comparada com o exercício precedente, temos 

as transferências de capital, fruto do valor arrecadado de verbas comunitárias de obras 

comparticipadas, algumas das quais no âmbito da parceria existente com Comunidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro (CIRA), que neste ano ascendeu a 310 mil euros e que em igual período de 2021 

esse valor cifrou-se em cerca de 2,4 milhões de euros. 

O gráfico infra mostra-nos a evolução das receitas correntes e de capital no final do mês de maio dos 

anos de 2020 a 2022: 
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2.1.2. Despesa 
 

A percentagem de execução da despesa no final de maio é de 27,68%, quando em período homólogo 

de 2021 era de 28,00% e em 2020 atingiu os 22,11%, relevando-se aqui os pagamentos materializados 

e não os compromissos assumidos.  

 

No capítulo da despesa destacam-se as rubricas despesas com pessoal com 36,19%, aquisição de 

bens e serviços com 24,09%, transferências correntes e de capital com 21,48% e 39,71%, 

respetivamente.  

Excetuando as rubricas de aquisição de bens e serviços e de bens de capital, observa-se que nas 

restantes classificações a despesa paga comportou-se de forma similar, estabelecendo paralelismo com 

o exercício anterior, sofrendo apenas ligeiras oscilações. 

 

O acréscimo registado na rubrica de aquisição de bens e serviços justifica-se necessariamente pela 

retoma das atividades que haviam sido suspensas, consequência da pandemia COVID-19. Se 

compararmos a mesma rubrica com os valores acumulados de 2019, período pré-pandemia, verificamos 

que o montante atual é mais aproximado ao contabilizado no aludido período homólogo. 

Refira-se, no entanto, neste âmbito, que alguns serviços, nomeadamente o fornecimento de eletricidade 

e o tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU), sofreram aumentos substanciais. A título de 

exemplo, o tratamento de RSU passou de um preço unitário de 28,99€/ ton, em 2021, para 44,54€/ton 

em 2022, ou seja um acréscimo de 54%. 

Para além do reportado no parágrafo anterior, o atual conflito desencadeado com a invasão da Rússia 

à Ucrânia impeliu ao agravamento de preços, desde produtos energéticos aos bens alimentares. 

Seguramente que, por força deste acréscimo, o orçamento em 2022 ficará condicionado. Pois, parte da 

receita que seria centralizada para a prossecução de atividades planeadas será, inevitavelmente, 

direcionada para colmatar a súbita escalada de preços.  

 

Não obstante, o executivo irá adotar todas as medidas que se mostrem imprescindíveis e que sejam 

flexíveis o suficiente para procurar acompanhar o ritmo das alterações com o objetivo de mitigar o 

impacto da volatilidade que os mercados demonstram atualmente. 

 

O decréscimo na rubrica aquisição de bens de capital, justifica-se pelos pagamentos realizados até 

maio de 2021 de inúmeras empreitadas, algumas das quais em fase de conclusão, de grandeza 

assinalável, como era o caso da, entre outras, requalificação do espaço urbano central (Jardim 

Henriqueta Maia), reparação e beneficiação do Navio Museu Santo André e a requalificação do Parque 

da Malhada.  
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De igual forma, as rubricas juros e outros encargos e passivos financeiros apresentam taxas de 

execução de 25,81% e 50,79%, nas quais se encontram registadas, respetivamente, os encargos com 

os juros e amortizações de capital de empréstimos bancários. Salienta-se ainda que no final do presente 

ano apenas ficará por amortizar um único empréstimo, sendo que os restantes serão inteiramente 

liquidados durante o exercício. 

 

O gráfico infra mostra-nos a evolução das despesas correntes e de capital no final do mês de maio dos 

anos de 2020 a 2022: 
 

 
A taxa de execução da receita e da despesa têm sofrido algumas oscilações, durante o período em 

assunto, conforme demonstramos no gráfico que se segue: 
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2.2 ANÁLISE FINANCEIRA 

2.2.1. Rendimentos  
Os rendimentos cifram-se, no hiato em apreço, em 7.695.792,21€, comparando-se com os 

6.732.524,35€ em 2021 e 6.948.308,53€ em 2020, notando-se um acréscimo quando cotejado com o 

período homólogo de 2021. 

Para este aumento, concorreu de forma substancial o capítulo de impostos, contribuições e taxas, 

apresentando um crescimento acima 1,1M€, quando confrontado com igual período de 2021, resultado 

da já referida arrecadação de receita de IMI e IMT, superior em 920 mil euros.   

 

Em sentido inverso, o decréscimo verificado, na rubrica outros rendimentos, prende-se essencialmente, 

pela arrecadação de receita em 2021 procedente da venda de um lote na zona industrial da mota e da 

contabilização da renda de concessão do 4.º trimestre de 2020 já no decorrer do ano subsequente, tal 

como já mencionado em nota explicativa supra.   

 

No capítulo transferências e subsídios correntes obtidos encontra-se contabilizado, de forma mais 

expressiva, os valores procedentes da participação dos municípios nos impostos do estado e da receita 

arrecadada concernente às transferências de competências, componente educação. Esta última, 

quando comparada com o período precedente mostra um acréscimo de 200 mil euros. 

 

Nas restantes rubricas as flutuações verificadas são pouco significativas.  

Reporte-se, todavia, que na rubrica de prestações de serviços e concessões está em falta a o 

recebimento do valor de resíduos sólidos urbanos respeitante ao período de maio, cujo montante será 

comunicado em tempo oportuno pela entidade AdRA, e que ascende, previsivelmente, a 120 mil euros. 

 

2.2.2. Gastos 

Os gastos apresentam uma flutuação crescente nos valores absolutos em colação com os dados do 

exercício anterior, justificada de seguida.  

Pela análise dos montantes registados nos últimos exercícios, particularmente na rubrica de 

fornecimento e serviços externos, onde se encontram incluídas as despesas correntes como a aquisição 

de bens e serviços, conclui-se que para uma gestão equilibrada, sólida e viável dos recursos da Câmara 

Municipal torna-se imprescindível afetar a despesa a esta ordem de grandeza, mantendo, no entanto, 

a preocupação de reduzir custos sempre que tal seja possível sem prejudicar o normal funcionamento 

dos serviços.  

Contudo, inevitavelmente, tal como referido, no decorrer do presente ano, perspetiva-se um 

extraordinário aumento no custo de vida, pelo significativo aumento da taxa de inflação, não só no 

panorama nacional assim como no quadro internacional, resultado da guerra que assola o leste 

europeu.  
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A incerteza quanto ao término deste conflito, associado ao período temporal impreterível para a 

desejada recuperação económica, irá decerto influenciar orçamentos municipais de anos vindouros. 

Espera-se, pois, que a estabilização dos preços de bens e serviços nos mercados mundiais ocorra no 

menor curto espaço de tempo possível. 

 

Da análise do gráfico que se segue verificamos as flutuações ocorridas, entre 2020 e 2022, no total dos 

rendimentos e gastos. 

 

 

2.3  ANÁLISE DE CUSTOS POR FUNÇÕES 

A contabilidade de custos do município assenta igualmente numa classificação funcional dos mesmos. 

Assim, pode-se quantificar os objetivos a atingir pela autarquia, nos mais diversos níveis, planificar a 

sua atividade, conhecer o seu contributo para o desenvolvimento, nas áreas de intervenção e na 

prossecução das suas atribuições, possibilitando assim obter informação sobre o esforço financeiro 

desenvolvido nas quatro grandes áreas de intervenção que são: as funções gerais, sociais, económicas 

e outras funções e na prossecução das suas atribuições. 

Podemos destacar, conforme quadro seguinte, cujos valores se encontram agregados por funções, que 

o peso das funções gerais corresponde a 16,57% do total dos custos, que representam cerca de 700 

mil euros, sendo que este grupo integra, para além de outros, os encargos que contribuem para a 

melhoria das condições de trabalho e os que respeitam à organização intermunicipal onde se incluem 

inúmeros projetos com acesso a fundos comunitários. As funções sociais cifram-se aproximadamente 

em 3,1 milhões de euros, correspondendo a 73,36% dos custos do município. A rubrica dos resíduos 

sólidos contribuiu com 29,24% do total dos custos desta função, assumindo aproximadamente 900 mil 

euros, e a do ensino não superior contribuiu com 26,49%, cerca de 820 mil euros. 

Se analisarmos as funções económicas concluímos que representam 175 mil de euros, sendo que a 

rubrica dos transportes rodoviários consome uma parte substancial da totalidade das despesas desta 

função, correspondendo a 113 mil euros. 
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Por fim, as outras funções, na qual se enquadra os apoios às freguesias, têm um impacto de 5,92% do 

valor do total dos custos deste município, encontrando-se atualmente executados cerca de 250 mil de 

euros. 

 

Analisando o quadro infra verificamos que o somatório dos custos respeitantes às funções gerais e 

sociais representa 89,93% dos custos totais. 

 

 
 

Da análise evolutiva da repartição dos custos pelas funções verificamos uma diminuição nos 

pagamentos em termos absolutos de 2021 para 2022, conforme quadro seguinte.  

 

 

 

As funções gerais apresentam um decréscimo em cerca de 54,22% comparativamente com o ano 

anterior, esta diminuição foi registada na rubrica administração geral que passou de 1,5 milhões de 

euros em 2021 para 672 mil euros em 2022, por ser aqui que se encontra(va)m registados investimentos 

cofinanciados por fundos comunitários e que tiveram significativo impacto, em 2021, quer na 

despesa/gastos quer na receita/rendimentos. 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO % %
Dotação Atual (1) Compromisso (2) Pagamento (3) (2/1) (3/2)

1. FUNÇÕES GERAIS 3 527 750,00 € 2 735 753,31 € 697 715,82 € 77,55% 25,50%
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 184 750,00 €       2 643 476,00 €       672 771,09 €          83,00% 25,45%
1.2.1. PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 343 000,00 €          92 277,31 €            24 944,73 €            26,90% 27,03%

2. FUNÇÕES SOCIAIS 11 074 800,00 € 9 434 928,59 € 3 088 827,68 € 85,19% 32,74%
2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 2 127 750,00 €       1 920 316,31 €       818 327,43 €          90,25% 42,61%
2.2.0. SERVIÇOS COLETIVOS DE SAÚDE 4 250,00 €             2 086,97 €             352,67 €                49,11% 16,90%
2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 10 000,00 €            -  €                     -  €                     0,00% 0,00%
2.2.2. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 1 500,00 €             -  €                     -  €                     0,00% 0,00%
2.3.2. AÇÃO SOCIAL 404 300,00 €          141 197,45 €          50 661,31 €            34,92% 35,88%
2.4.1. HABITAÇÃO 5 000,00 €             -  €                     -  €                     0,00% 0,00%
2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 1 245 000,00 €       1 139 700,86 €       244 202,18 €          91,54% 21,43%
2.4.3. SANEAMENTO 1 565 500,00 €       1 483 956,94 €       311 214,95 €          94,79% 20,97%
2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2 000,00 €             -  €                     -  €                     0,00% 0,00%
2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 2 978 000,00 €       2 961 460,25 €       903 297,42 €          99,44% 30,50%
2.4.6. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 244 500,00 €          160 867,58 €          38 277,85 €            65,79% 23,79%
2.5.1. CULTURA 1 496 000,00 €       1 082 714,59 €       459 783,20 €          72,37% 42,47%
2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 793 500,00 €          509 494,43 €          258 645,24 €          64,21% 50,77%
2.5.3. OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 197 500,00 €          33 133,21 €            4 065,43 €             16,78% 12,27%

3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 213 750,00 € 846 084,94 € 174 678,77 € 69,71% 20,65%
3.1.1. ESTRUTURAS DE APOIO A ATIVIDADES DOS PESCADORES 123 000,00 €          122 809,19 €          41 689,80 €            99,84% 33,95%
3.2.1. ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS LIGADOS ABASTECIMENTO 14 500,00 €            -  €                     -  €                     0,00% 0,00%
3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 481 000,00 €          404 505,79 €          113 284,98 €          84,10% 28,01%
3.4.0. COMÉRCIO 1 100,00 €             1 075,69 €             1 075,69 €             97,79% 100,00%
3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 40 000,00 €            11 450,92 €            4 549,46 €             28,63% 39,73%
3.4.2. TURISMO 554 150,00 €          306 243,35 €          14 078,84 €            55,26% 4,60%

4. OUTRAS FUNÇÕES 550 000,00 € 550 000,00 € 249 166,65 € 100,00% 45,30%
4.2.1. JUNTAS DE FREGUESIA 550 000,00 €          550 000,00 €          249 166,65 €          100,00% 45,30%

TOTAL: 16 366 300,00 € 13 566 766,84 € 4 210 388,92 € 82,89% 31,03%

CUSTOS POR FUNÇÕES – MAIO

2022

2022 2021
Funções Gerais 697 715,82 € 1 523 946,64 €

Funções Sociais 3 088 827,68 € 3 158 773,11 €

Funções Económicas 174 678,77 € 85 237,44 €

Outras Funções 249 166,65 € 249 170,00 €

TOTAL CUSTOS POR FUNÇÕES 4 210 388,92 € 5 017 127,19 €

EVOLUÇÃO E MÉDIA DOS CUSTOS POR FUNÇÕES - MAIO - PAGAMENTOS
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Ao analisarmos as funções sociais, não obstante observamos um decréscimo ligeiro de custos na ordem 

de 2,21%, nota-se significativas flutuações quando destrinçado por rubricas.  

Isto é, destaca-se uma diminuição nas rubricas de ordenamento do território e outras atividades cívicas 

e religiosas. Concorreu de forma significativa para a diminuição da primeira rubrica a aquisição, em 

2021, de um bem imóvel no valor de 100 mil euros com vista à construção do arranjo urbanístico 

envolvente à igreja da Gafanha do Carmo. Já na segunda rubrica, o decréscimo observado, provém do 

apoio extraordinário para as obras de reabilitação do exterior da Igreja Matriz de Ílhavo e pelo restauro 

do espólio religioso que a integrar o Centro para a Valorização e Interpretação da Religiosidade Ligada 

ao Mar, ambos atribuídos no período homólogo de 2021.  

 

Em sentido oposto, nota-se um aumento nas rubricas de saneamento, resultado dos pagamentos 

realizados até à data com as empreitadas em curso respeitantes às redes de drenagem de águas 

residuais e pluviais e na rubrica da cultura, justificada, como já referido pela recuperação das atividades 

que haviam sido suspensas, consequência da pandemia COVID-19. 

 

Verifica-se um aumento, que ascendeu a 105%, registado nas funções económicas, concorrendo para 

esse facto os pagamentos, realizados no período em análise, decorrentes de empreitadas de 

pavimentação e marcação de vias municipais. 

 

Por fim, as outras funções, praticamente iguais em ambos os períodos, retrata os valores retidos para 

as freguesias aquando do processamento mensal da participação dos municípios nos impostos do 

estado, no âmbito da transferência de competências. 

2.4 DÍVIDA 

 

 
 

Dívida de Curto Prazo

Fornecedores 

Subtotal Curto Prazo

Dívida de Médio e Longo Prazo

        Empréstimos

Subtotal Médio e Longo Prazo

TOTAL DA DÍVIDA:

Amortizações Juros Amortizações Juros Amortizações Juros

Serviço da Dívida 

        Empréstimos 558 731,03 16 870,97 532 742,49 10 091,51 534 161,09 6 822,14

TOTAL: 558 731,03 16 870,97 532 742,49 10 091,51 534 161,09 6 822,14

MAPA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO 

Descrição
2020 (valores acumulados) 2021 (valores acumulados) 2022 (valores acumulados)

maio maio maio

970 960,71 691 231,88 775 952,37

970 960,71 691 231,88 775 952,37

2021 (valores acumulados) 2022 (valores acumulados)

maio maio

5 752 676,58 4 105 647,04 2 652 754,53

5 752 676,58 4 105 647,04 2 652 754,53

maio

6 723 637,29 4 796 878,92 3 428 706,90

MAPA DE EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Descrição

2020 (valores acumulados)
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Continua-se a verificar um decréscimo no valor da dívida total, filosofia que vamos continuar a regular, 

referindo ainda que, atualmente, o Município de Ílhavo encontra-se excluído da aplicação da 

denominada Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, por força do cumprimento dos requisitos 

referidos no n.º 5 do art. 82.º da LOE2018, que se mantém atualizado, nomeadamente, de prestação 

de informação ao Tribunal de Contas e DGAL, bem como com o cumprimento dos limites legais de 

endividamento previstos no art. 52.º da Lei 73/2013.  

 

A dívida a fornecedores cifra-se em 0,78M€ no final de maio de 2022, superior em 80 mil euros quando 

comparado com o período homólogo de 2021, e inferior em cerca de 200 mil euros estabelecendo 

paralelismo com igual período de 2020. Apesar do aumento registado, neste biénio, não o vemos como 

preocupante, porque entendemos razoável à dimensão financeira do Município manter este indicador 

nesta ordem de grandeza e sempre que possível diminuí-lo.  

 

A dívida a entidades bancárias cifra-se no final de maio em 2.652.754,53€. 

Comparando com o exercício de 2021 o valor da dívida a entidades bancárias decresceu em cerca de 

1,45M€. Nesta tipologia de dívida – empréstimos bancários – o Município de Ílhavo vai continuar a 

cumprir escrupulosamente o serviço da dívida e consequentemente a amortizar o capital em dívida, que 

durante o presente ano se prevê atingir 1M€, estimando-se para o final de 2022 em 2,2M€ o seu valor. 

Assim, a dívida total do Município a fornecedores e entidades bancárias é de 3,4M€ em 2022, contra 

4,8M€ em 2021 e 6,7M€ em 2020.  

De outra forma podemos dizer que o Município reduziu em cerca de 1,4M€ a sua dívida total entre maio 

de 2021 com o período homólogo de 2022. 

 

Pela análise do gráfico infra verificamos a oscilação registada na rubrica de fornecedores, que 

demonstra uma ligeira flutuação em paralelismo com exercício anterior, bem como no ininterrupto 

decréscimo da rubrica de empréstimos, ao longo dos últimos anos. 
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2.5  EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 
 
O regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, publicado através da Lei no 

73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 40.º, determina ainda que as receitas correntes devem ser 

pelo menos iguais às despesas correntes, acrescidas das amortizações médias de empréstimos de 

médio e longo prazo. 

Assim, e aliado ao bom desempenho financeiro do Município de Ílhavo evidenciado pela poupança 

corrente no final do exercício de 2021, no valor de 7,8 milhões de euros, destaca-se ainda uma margem 

de 6,5 milhões de euros obtidos através do apuramento do saldo corrente deduzido das amortizações 

dos empréstimos de médio e longo prazo. 

 

 
 

O excedente verificado permite potenciar o investimento a realizar pelo município numa lógica de 

equilíbrio orçamental e equidade das gerações futuras, princípios fundamentais que devem regular a 

atividade financeira das autarquias, bem como o apoio ao tecido associativo e juntas de freguesia 

2.6  OUTROS INDICADORES 
 

O Município de Ílhavo tem participações sociais no capital de quatro entidades (AdRA, PCI, Municípia 

e AdCL). Encontra-se de igual forma registado nesta rubrica o montante de 743.593,50€, cujo valor foi 

revisto de acordo com o artigo n.º 303 da Lei 114/2017 (OE2018), de 29 de dezembro, e que 

corresponde à contribuição do Município no âmbito da realização do capital social do Fundo de Apoio 

Municipal (FAM).  

Sem prejuízo do acima referido, o município participa ainda num conjunto vasto de Associações e 

Entidades, pagando, em regra, a quota anual. 

 

Nos termos da Lei 73/2013, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais, e de acordo com 

o artigo 52.º, a dívida total de operações orçamentais do Município não pode ultrapassar em 31 de 

dezembro de cada ano 1,5 vezes a receita corrente líquida cobrada nos três últimos exercícios.  

 

Ora, os valores indicam que, no final do exercício de 2022, a dívida total de operações orçamentais do 

Município, à semelhança do ano de 2021, é significativamente inferior à média das receitas correntes 

Receitas Correntes Cobradas Brutas
Despesas Correntes Pagas
Saldo Corrente
Amortização Média dos EMLP

SALDO DE EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL - NOS TERMOS DA LEI 73/2013

RUBRICAS VALOR
26 125 108,57 €
18 336 257,75 €
7 788 850,82 €
1 291 827,90 €
6 497 022,92 €
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dos últimos três anos, prevendo-se conservar um resultado abaixo de ¼ do limite legal, o que se traduz 

num notável indicador.  

 

À semelhança do ocorrido nos últimos exercícios, o executivo pretende que a execução da sua receita 

se aproxime dos 100%, ultrapassando de forma expressiva os 85% preconizados na Lei das Finanças 

Locais. Em 2021, o município obteve a percentagem mais elevada neste indicador desde a entrada em 

vigor da referida lei, que se cifrou em 90,36%, 

 

De acordo com a Lei n.º 8/2012, e à semelhança de exercícios anteriores, a Câmara Municipal de Ílhavo 

não apresenta pagamentos em atraso, isto é, não tem contas a pagar que permaneçam nessa situação 

mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou 

em documentos equivalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

54 

 

3. ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDOS NOS PELOUROS DO VICE-PRESIDENTE  

 Participação na VIII Edição Mostra de Folares de Vale de 

Ílhavo promovida pela Junta de Freguesia de São 

Salvador 

 Participação nas cerimónias de Hastear de Bandeiras e 

concerto de Comemoração do 129.º da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo  

 Participação nas cerimónias comemorativas do Feriado 

Municipal de Ílhavo 

 Participação nas comemorações do 21.º Aniversário da 

Elevação da Gafanha da Nazaré a cidade 

 Intervenção na cerimónia de Assinatura dos Protocolos 

de Concessão de Apoio Financeiro às Juntas de 

Freguesia 

 Participação na Festa de Primavera promovida pela 

Associação de Pais da Chousa Velha  

 Participação na Abertura Oficial do "Ilustração à Vista" - 

Feira do Livro Ilustrado na Biblioteca Municipal de Ílhavo 

 Participação no lançamento da empreitada de Reabilitação e Manutenção da Defesa Aderente DA9 

pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

 Participação na cerimónia de Inauguração da receção do Navio Museu Santo André 

 Participação na inauguração da Exposição "O Grande Norte", Museu Marítimo de Ílhavo 

 Participação em Seminários e Assembleia da Atlantic Cities 

 Participação na 10ª mostra de Sopas do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação 

 Reunião técnica com equipa dos Centros de Saúde da Gafanha da Nazaré e Ílhavo - projeto de 

reabilitação  

 Reunião de análise à submissão de candidaturas IHRU no âmbito do 1.o Direito - Programa de Apoio 

ao Acesso à Habitação - PRR 

 Visitas de acompanhamento às obras municipais em curso de arranjos urbanísticos, edifícios 

municipais e a situações despoletadas por munícipes  

 Visitas de acompanhamento de obra – CROACI; Habitação Social do Bebedouro; Pavilhão da 

Gafanha do Carmo; Extensão de Saúde da Gafanha da Encarnação; Rua S. Francisco Xavier, 

Gafanha da Nazaré; Av. Nossa Senhora da Saúde, Costa Nova do Prado  

 Reunião técnica para o desenvolvimento do Projeto do novo Centro Escolar da Gafanha Encarnação 

Norte 

 Coordenação de reuniões do grupo de trabalho no âmbito da submissão de candidaturas ao 

Programa Acessibilidades 360º 

VICE-PRESIDENTE E VEREADOR 
JOÃO SEMEDO 
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 Reuniões para preparação da Conferência Procedimental - PDM 

 Conferência Procedimental no âmbito da Alteração do PDM (Plano Diretor Municipal) – CCDR-C, 

DRAP-C, ARS, DGPC, APA (Porto de Aveiro) e IP 

 Coordenação de reuniões do grupo de trabalho para o desenvolvimento da plataforma SIG 

 Reunião e visita técnica à Escola Básica da Chave – desenvolvimento de biblioteca a integrar a Rede 

de Bibliotecas Escolares 

 Coordenação de reuniões técnicas para desenvolvimento do procedimento para instalação de Postos 

de Carregamento de Veículos Elétricos 

 Coordenação de reuniões do grupo de trabalho no âmbito da Eficiência Energética 

 Reunião com CCDR-C e DGTF para definição de procedimentos para a regularização da propriedade 

e uso da Colónia Agrícola da Gafanha 

 Reunião com vendedores dos Mercados da Barra e da Costa Nova – Cais Criativo da Costa Nova 

 Visita técnica ao edifício sede do Illiabum com o clube e a Segurança Social – análise de patologias 

e definição de medidas de correção 

 Coordenação de reunião do grupo de trabalho sobre o Plano de Pormenor da Costa Nova do Prado 

 Reunião com a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) sobre a limpeza das areias nos passadiços 

das Praias da Barra e Costa Nova do Prado 

 Reunião com a QUERCUS e Movimento Não Lixes sobre a limpeza das areias nos passadiços das 

Praias da Barra e Costa Nova do Prado 

 Reunião com Portal da Construção Sustentável – desenvolvimento de um programa para formação 

 Reuniões de definição de estratégias no âmbito das Smart Cities 

 Reuniões com diversos proprietários de prédios cujo direito de propriedade ainda não se encontra 

regularizado a favor do Município 

 Reuniões periódicas com as diversas divisões para acompanhamento dos trabalhos em curso 

 Reunião técnica de apresentação do trabalho desenvolvido pelo Gabinete Técnico Local da Costa 

Nova 

 Atendimentos a munícipes: 17 em abril e 20 em maio. 
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A manutenção e preservação dos espaços públicos e dos 

edifícios municipais assume um carácter determinante na 

organização diária, pelo que continuam a ser executadas 

inúmeras pequenas intervenções, designadamente no que 

respeita a reparação de passeios, melhoramentos de zonas 

verdes, reforço de sinalética, incluindo placas de toponímia, 

marcação de vias e de lugares de estacionamento. Destaca-se 

a obra de requalificação do Largo Eça de Queiroz, na Costa 

Nova do Prado, na qual foram melhoradas as condições de 

acessibilidade e reorganizado o mobiliário, plantaram-se novas 

árvores, pintou-se o Posto de Transformação, tornando o largo 

mais aprazível, conferindo-lhe uma melhor definição do espaço 

público. Na Praia da Barra promoveu-se uma nova disposição 

para as esplanadas instaladas no Largo do Farol, com o 

objetivo de afastar estas estruturas das habitações, 

proporcionando um corredor de circulação para os peões, 

permitindo que esta decorra de forma mais segura e 

confortável, para além de reforçar as condições de segurança 

no acesso aos edifícios, em casos de emergência. Desta forma, 

através do estudo desenvolvido pelos técnicos da Câmara 

Municipal, definem-se de forma clara as zonas de passagem, 

que assumem um carácter independente das áreas das 

esplanadas, que serão maiores face àquelas que ocupavam 

anteriormente. Sobre os edifícios municipais, conforme tem 

sido reportado, é grande o número de patologias presentes, 

bem como o elevado grau de degradação, particularmente nos 

edifícios escolares. Protelar sucessivamente as intervenções 

de manutenção, essenciais à preservação do edificado, resultou num agravamento substancial das 

patologias, que, agora, requerem intervenções de maior dimensão e cuidado e, consequentemente, um 

investimento mais avultado, muito difícil de comportar, para a sua resolução.   

A remoção das areias dos passadiços da Praia da Barra prevê-se terminar no próximo dia 2 de 

junho, sendo que, logo de imediato, se iniciará um trabalho semelhante nos Passadiços da Costa Nova 

do Prado. Os trabalhos, que se iniciaram à semelhança dos anos anteriores, foram, entretanto, revistos 

e, consequentemente, reestruturados por forma a adotar procedimentos menos invasivos. A articulação 

com as entidades foi reforçada, tendo a Câmara Municipal de Ílhavo seguido em conformidade com 

parecer emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), após reunião no local que decorreu com 

representantes desta entidade, bem como das associações ambientalistas Quercus e Movimento Não 
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Lixes. Em simultâneo têm decorrido os trabalhos de manutenção e substituição de elementos de 

madeira em estado degradado.  

Os Armazéns Gerais estão a ser intervencionados com vista à melhor organização dos materiais 

e dos equipamentos para uma gestão mais eficiente das atividades diárias; estão também a 

desenvolver-se estudos para novas disposições das instalações de apoio aos trabalhadores, 

nomeadamente ao nível de vestiários/ balneários, para lhes proporcionar melhores condições de 

trabalho. Ainda no espaço dos armazéns, refira-se a obra de reabilitação e ampliação do CROACI, cuja 

data de conclusão se prevê durante o mês de julho. 

Ao longo das últimas semanas, as equipas municipais têm desenvolvido novos projetos que se 

pretendem preparados, de forma tão breve quanto possível, para que o seu estado de maturação seja 

o adequado à submissão de novas candidaturas que possam surgir no âmbito do novo quadro 

comunitário e do PRR. Destacam-se, neste âmbito, os projetos para a requalificação do Centro de 

Saúde de Ílhavo, bem como do Centro de Saúde da Gafanha da Nazaré. Será também iniciado o projeto 

para a reabilitação da Escola Básica de 2º Ciclo da Gafanha da Nazaré, e tem vindo a ser desenvolvido 

o projeto de execução para o novo Centro Escolar da Gafanha da Encarnação Norte. Simultaneamente, 

tem também sido projetada uma reformulação do Edifício Sede da Câmara Municipal de Ílhavo, que 

prevê a criação e a reestruturação de novos espaços de trabalho, por forma a possibilitar uma melhor 

resposta às competências que a Câmara Municipal tem vindo a receber ao longo dos últimos anos. Está 

prevista a criação de novos gabinetes através da reorganização dos espaços existentes, a reformulação 

das áreas de circulação e a melhoria do desempenho térmico do edifício.  

No que respeita a empreitadas, foi lançado o concurso da empreitada para a requalificação da 

Rua das Cancelas – 2ª fase, que se prevê vir a estar em execução a partir do final de 2022.  Entretanto 

iniciar-se-ão as intervenções na Cobertura da Fábrica das Ideias, que se encontra em fase de assinatura 

de contrato, bem como a empreitada de remoção de fibrocimento na Escola Básica de 2º Ciclo da 

Gafanha da Nazaré, cujo contrato foi já assinado no passado dia 19 de maio. 

Relativamente às empreitadas em curso, continua a decorrer a do saneamento na Gafanha da 

Encarnação (PAR012), a obra do Salão Cultural e Extensão de Saúde, na mesma freguesia, bem como 

a obra de reabilitação do Pavilhão Desportivo da Gafanha do Carmo, iniciada em abril. Saliente-se a 

intervenção na Rua S. Francisco Xavier, na Gafanha da Nazaré, que tem exigido um grande esforço de 

negociação com os proprietários, cujos prédios confrontam com a rua, por forma a que possam vir a ser 

criados passeios que garantam as dimensões regulamentares para a promoção das acessibilidades 

e/ou a introdução de mais lugares de estacionamento. Os trabalhos na Avenida Nossa Senhora da 

Saúde, na Costa Nova do Prado, estão em curso, prevendo-se que venham a estar terminados no 

decorrer do mês de junho, antes do período de maior afluência da época balnear. A execução do novo 

tramo de ciclovia entre a Gafanha da Nazaré e a Gafanha da Encarnação (PAMUS 11) já foi iniciada e 

irá ligar a um tramo já existente na Estrada Florestal até à Rua da Mota/Rua de Ílhavo. Desta forma 

promover-se-á a ligação da Zona Industrial da Mota à Gafanha da Nazaré, através da colmatação de 
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tramos previamente existentes, trazendo a circulação até importantes equipamentos de utilização 

coletiva municipais, como as Piscinas e a EMER, ou até mesmo a outros equipamentos presentes na 

zona da Colónia Agrícola da Gafanha, como o Parque de Campismo ou o Santuário de Schöenstatt. No 

passado dia 20 de maio decorreu a reabertura do Navio-Museu Santo André onde se incluiu a nova 

receção. 

Quanto às candidaturas a programas de financiamento, no âmbito do Programa Acessibilidades 

360º, submeteram-se quatro na vertente de espaço público, tendo a Câmara Municipal de Ílhavo 

apresentado despesas elegíveis que poderão permitir financiamento até ao máximo de um milhão de 

euros. As quatro candidaturas são relativas à construção de passeios na Praia da Barra, fase 2, já 

executada, e fase 3, por executar, à intervenção em curso na Rua São Francisco Xavier, na Gafanha 

da Nazaré, e à empreitada, também em curso, na Avenida Nossa Senhora da Saúde, na Costa Nova 

do Prado. Estas encontram-se agora em fase de análise. No que respeita ao mesmo programa, mas na 

vertente de Edifícios, o número de candidaturas submetidas foi de apenas duas, uma vez que a 

titularidade dos edifícios a candidatar representa um requisito imprescindível para a submissão e 

validação de cada uma delas. Desta forma, alguns dos edifícios municipais que poderiam vir a beneficiar 

de grandes melhorias nas condições de acessibilidade não poderão ser alvo de financiamento neste 

âmbito, sendo agora necessário regularizar todas as situações entretanto detetadas. As candidaturas 

foram para a instalação de uma porta automática na entrada da Casa da Cultura de Ílhavo e para a 

instalação de um ascensor no Salão Cultural da Gafanha da Encarnação.  

Ainda relativamente ao direito de propriedade, e no seguimento do acima exposto, as situações 

de irregularidade que se têm vindo a verificar, têm dificultado a resolução de algumas questões, além 

daquelas já elencadas. É de destacar a ampliação do cemitério da Gafanha da Nazaré, bem como a 

regularização do direito de propriedade dos terrenos onde se encontra instalado o Armazém da Junta 

de Freguesia. As situações relativas à Zona Industrial 4.0, na Gafanha D’Aquém, têm sido também de 

difícil resolução, o que limita totalmente a possibilidade da venda de lotes. Contudo é importante referir 

a realização da escritura do terreno para implantação do Centro Cívico da Gafanha do Carmo, cuja 

regularização se encontrava também por realizar, havendo agora condições para a conclusão do projeto 

e posterior lançamento da respetiva empreitada. 

Sobre o procedimento de Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM), foi realizada no passado 

dia 9 de maio a Conferência Procedimental, onde estiveram representadas as entidades cujos 

interesses serão ponderados. O parecer final, resultante da referida Conferência, bem como a sua ata, 

foram já disponibilizados à Câmara Municipal que, entretanto, se encontra a organizar os processos de 

concertação que antecedem a fase de Consulta Pública. A fase de concertação tem como principais 

questões em discussão a aplicação das normas de exceção do POC-OMG ao nosso território, bem 

como a reclassificação de solo, em especial das áreas urbanizáveis, que desaparecerão, tendo que 

obedecer aos novos critérios de classificação de solo, adquirindo a classificação de solo rústico ou 

urbano. 
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A 18 de maio decorreu na Biblioteca Municipal de Ílhavo a cerimónia de Assinatura dos 

Protocolos de Concessão de Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia, que permitiu já concretizar a 

transferência inicial de 50% do valor protocolado. O trabalho de execução dos trabalhos incluídos nos 

diferentes protocolos, tem vindo a ser articulado, de forma contínua, com as respetivas Juntas de 

Freguesia. 

Por fim, de ressalvar que a Câmara Municipal mantém uma colaboração próxima com a GNR, 

em matéria de contraordenações e que o GAJNEF conta agora com a presença de três juristas, podendo 

agora, de uma forma mais eficaz, dar resposta não apenas a este tipo de processos, mas também 

àqueles relativos a questões de Obras Particulares, Responsabilidade Civil, Contratação Pública e 

Limpeza de Terrenos, entre outros. 
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3.1  OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS MUNICIPAIS  

3.1.1. Empreitadas 
 

Obras em 

Curso 

 Requalificação do Bairro do Bebedouro (Blocos 2 e 5), Gafanha da 

Nazaré; 

 Rede de Águas Residuais e Pluviais da Gafanha da Encarnação – 2.ª 

fase (CMI e AdRA) - PAR 200 – em fase de conclusão; 

 Requalificação da Av. Nossa Sra. da Saúde, na Costa Nova do Prado, 

Gafanha da Encarnação; 

 Arranjos Urbanísticos no Município - Passeios e Estacionamentos - Rua 

São Francisco Xavier, Gafanha da Nazaré; 

 Requalificação da Rua da Cancelas, Ílhavo - 1.ª Fase - Redes de 

Drenagem de Águas Residuais e Águas Pluviais; 

 Requalificação e Ampliação do Salão Cultural e da UCSP da Gafanha da 

Encarnação;   

 Reabilitação e manutenção do Pavilhão Municipal da Gafanha do Carmo 

– obra iniciada em 04 de abril de 2022; 

 Águas Residuais da Gafanha da Encarnação/ Carmo (PAR 012) e 

Pluviais - obra iniciada em 28 de fevereiro de 2022; 

 Construção do Corredor Ciclável PAMUS 11 – secção entre a Zona 

Industrial da Mota, Gafanha da Encarnação, e a Gafanha da Nazaré – 

obra iniciada em 04 de abril de 2022; 

Obras 

Adjudicadas 

 Remoção de Coberturas de Fibrocimento da Escola Básica da Gafanha 

da Nazaré – contrato assinado; 

 Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré – Obras de Reparação da 

Cobertura – em fase de assinatura do contrato;  

Obras 

Concluídas 

 Dragagem de Manutenção do Cais dos Pescadores da Costa Nova – 

fecho de contas; 

 Construção Corredor Ciclável no âmbito do PAMUS (Percurso 1) 

Gafanha de Aquém/ Gafanha da Encarnação – fecho de contas; 

 Construção Corredor Ciclável no âmbito do PAMUS (Percurso 2) 

Gafanha de Aquém/ Gafanha da Nazaré – fecho de contas; 

Procedimentos 

Contratação 

Pública 

 Pavimentações – Vale de Ílhavo – procedimento em fase de adjudicação; 

 Vias Municipais – Requalificação da Rua das Cancelas 2.ª fase - abertura 

de procedimento; 
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3.1.2. Fundos Comunitários 

 

Preparação e submissão de candidaturas ao PRR, nomeadamente as relacionadas com as 

Acessibilidades (Vias Públicas e Edifícios), cuja data limite de submissão é o dia 31/05/2022 
 

PRR 

Acessibilidades 

360.º 

 Intervenções na Via Pública – 4 candidaturas submetidas; 

 Intervenções em Edifícios Públicos – 2 candidaturas submetidas 

 
 
 

Candidatura 1 - Passeios da praia da Barra - 2ª Fase 

 
 

Candidatura 2 - Passeios da praia da Barra - 3ª Fase 
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Candidatura 3 - Passeios na Rua São Francisco Xavier 

 
 

Candidatura 4 - Passeios na Avenida Nossa Senhora da Saúde 

 
 
 

3.1.3. Núcleo de Ambiente e Alterações Climáticas  

 

Ambiente e 

Alterações 

Climáticas 

 Acompanhamento dos contratos de prestação de serviços de limpeza 

urbana, limpeza de sanitários públicos, limpeza de areais, entre outros; 

 Implementação de projetos de educação ambiental;  

 Preparação dos processos para obtenção dos galardões “Praia 

Acessível” e “Bandeira Azul”. 
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 Apoio, desenvolvimento e participação às ações corporativas de índole 

ambiental desenvolvidas no município por empresas da Região; 

 Apoio, desenvolvimento e participação na edição 2022 do Acampamento 

Municipal de Escuteiros; 

 Acompanhamento e monitorização do Plano Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas; 

 Acompanhamento e apoio à implementação das medidas de 

acessibilidade nas praias do município; 

 Apoio e acompanhamento à abertura da época balnear 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  COESÃO TERRITORIAL, PLANEAMENTO E URBANISMO  

3.2.1 Planeamento e Ordenamento do Território 
 

3.2.1.1. Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do quadro legal 

A 09 de maio realizou-se, através de videoconferência, a reunião de Conferência Procedimental nos 

termos do disposto no n.º 3 do art.º 86.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território 

(RJIGT), tendo como objeto a emissão de parecer sobre a Proposta de Alteração à Revisão do PDM de 

Ílhavo. 

Foram assim transmitidas as posições de todas as entidades nomeadas para acompanhar o 

procedimento de alteração, com exceção da Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, 

designadamente:  

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) 

• Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

• Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 

• Direção-Geral do Território (DGT) 

• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) 

• Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) 

• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

• Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) 

• Infraestruturas de Portugal (IP) 

• Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) 

• Administração do Porto de Aveiro (APA) 

A equipa encontra-se a desenvolver os trabalhos conducentes à conformação da proposta com os 

contributos prestados, assim como para a realização de reuniões de concertação com algumas das 

entidades que acompanham este procedimento 
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3.2.1.2. Zona Industrial da Mota – ZIM  

Continua em curso o trabalho conjunto das divisões DOPGU e 

DPOM no sentido de sistematizar a informação relevante sobre a Zona 

Industrial da Mota para o posterior desenvolvimento e implementação de 

uma aplicação que permita a consulta da informação de forma mais 

expedita e a gestão otimizada desta área. 

Constitui objetivo alargar o âmbito da aplicação a todo o território 

concelhio, abrangendo a generalidade dos espaços de atividades 

económicas. 
 

 
3.2.1.3. Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território - REOT  

Foi retomada a elaboração do REOT, instrumento que, de acordo com o n.º 4 do art.º 189.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial “traduz o balanço da execução dos programas e dos 

planos territoriais, objeto de avaliação, bem como dos níveis de coordenação interna e externa obtidos, 

fundamentando uma eventual necessidade de revisão”. Este documento é fundamental para a 

monitorização e avaliação da execução dos planos, pelo que constitui uma peça essencial para que se 

possa iniciar um novo procedimento de revisão. 

 

3.2.1.4. Parque da Nossa Senhora dos Campos - Colónia Agrícola da Gafanha 

No âmbito do procedimento de articulação entre o Município e a Direção Geral do Tesouro e Finanças, 

para clarificação da propriedade na área da Colónia Agrícola, continuaram a ser desenvolvidas as 

seguintes diligências: 
- preparação e envio de informação, com elaboração de relatórios com enquadramento, ortofomapas, 

Plantas do PDM, levantamentos topográficos e declarações das parcelas, relativos às áreas ocupadas 

pela CMI. 

- reunião promovida pela CMI que envolveu os responsáveis da CCDR-C e da Direção Geral do Tesouro 

e Finanças, para definição da reprogramação das intervenções na Colónia Agrícola da Gafanha, com 

vista à resolução das principais questões (propriedade e uso do solo) identificadas. 
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3.2.1.5. Reanálise do Plano de Pormenor (PP) da Área de Equipamentos da Frente Marítima 
da Costa Nova 

No âmbito das reuniões de articulação entre a equipa da CMI e da ARH- C 

encontra-se em curso um procedimento de ponderação sobre a 

necessidade de realização de reajustamentos às propostas do PP em 

vigor (requalificação de arruamentos, programação de estacionamentos e 

Parque de Autocaravanas).    

O Plano de Pormenor foi desenvolvido em 2011/2012. A tramitação deste 

Plano de Pormenor originou a Suspensão do POOC OMG, em vigor entre 

2000-2017, conforme RCM n.º 39/2012, DR nº 64, 1ª Série, de 29 de 

março de 2012. 

 

 

3.2.1.6. Contributos para implementação da Matriz de registos de atividades de tratamento 
de dados (RGPD) 

Realizou-se uma reunião de trabalho entre o responsável/ encarregado da proteção de dados (CIRA) e 

os responsáveis das unidades orgânicas da CMI, para proceder à clarificação/ identificação de todas as 

atividades que carecem de registo e proteção de dados. Na DPOM promoveu-se uma reunião interna 

com as subunidades (SIG/ Topografia e Cadastro) que possuem esta informação e prepararam-se os 

elementos solicitados. 

 
 

3.2.1.7. 2ª Ampliação da RIASTONE 

Estão em curso procedimentos de aferição e negociação das 

parcelas para compensação da afetação e desafetação do regime 

florestal total, que está a ser abordado simultaneamente com o 

procedimento de licenciamento e a conformidade com o PDM de 

Ílhavo. A metodologia em curso pretende seguir os procedimentos 

já desenvolvidos na construção da Fábrica e da 1ª Ampliação. 

 
 

3.2.1.8. Acessibilidades 

Candidatura ao PRR – Acessibilidade 360° 

Colaboração com a Divisão de Obras, Investimentos e Ambiente, na elaboração dos elementos gráficos 

que integram as 4 candidaturas apresentadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência - 

Acessibilidades 360º - Programa de Intervenção nas Vias Públicas (PIVP). 
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3.2.2 Mobilidade e Transportes 
 

3.2.2.1. Transporte Rodoviário de Passageiros – Inquérito INE 
 

À semelhança do que tem sido hábito em anos anteriores, dando cumprimento ao nº 1 do art.º 4º da Lei 

nº 22/2008, de 13 de maio (Lei do Sistema Estatístico Nacional) e ao nº 5 do art.º 4º do Decreto-Lei nº 

136/2012, de 2 de julho (Lei Orgânica do INE), foi dada resposta ao Inquérito ao Transporte Rodoviário 

de Passageiros (ITRP 2021). Este inquérito, de periodicidade anual, dirigido a entidades licenciadas 

para a realização de carreiras de serviço de transporte rodoviário de passageiros (nacional e 

internacional), tem como objetivo dar resposta às necessidades de informação, tanto nacionais como 

europeias, respeitantes aos Setores dos Transportes e do Ambiente. 

 

 

3.2.2.2. Plano de Transporte Escolar  
 

Foi dado início ao desenvolvimento do Plano de Transporte Escolar com o objetivo de enquadrar e 

uniformizar os critérios, as condições de acesso e de atribuição dos apoios municipais, assim como 

compilar e clarificar os meios disponíveis para as ligações entre os locais de residência e os 

equipamentos de ensino. Trata-se de um trabalho conjunto da DEJD com a DPOM. 

 

3.2.3 Sistema de Informação Geográfica - SIG 
 

3.2.3.1. Aplicação Informação Geográfica do Município de Ílhavo 

Foi dada continuidade ao trabalho de sistematização de um vasto conjunto de informação recolhido 

pelas várias divisões que integram a estrutura CMI para o posterior desenvolvimento de aplicação 

para a sua consulta e gestão. 

 

 

3.2.3.2. Cadastro simplificado - Balcão Único do Prédio (bupi) 

Foram concluídas 540 RGG - Representação Gráfica 

Georreferenciada. O município de Ílhavo encontra-se com 11,15% 

das RGG executadas.   
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Municípios 
da CIRA 

N.º Matrizes 
Rusticas 

Objetivos 
BUPi 

N.º de RGG 
finalizadas 

Percentagem 
atingida 

Ílhavo 16135 4841 540 11,15% 
Águeda 90875 27263 3120 11,44% 

Albergaria-
a-Velha 53948 16184 

1408 8,70% 
Anadia 79835 23951 4500 18,79% 
Aveiro 42360 12708 1137 8,95% 

Estarreja 54514 16354 1829 11,18% 
Murtosa 26343 7903 679 8,59% 

Oliveira do 
Bairro 36371 10911 

1785 16,36% 
Ovar 31220 9366 1393 14,87% 

Sever do 
Vouga 55528 16658 

2448 14,70% 
Vagos 47050 14115 2232 15,81% 

 

Formação dos Técnicos Habilitados - BUPi envolve 

No dia 28 de abril realizou-se mais uma ação de formação de Técnicos Habilitados -BUPi Envolve.  

 

Aquisição de prestação de serviço de apoio  

Conclusão de procedimento de aquisição da prestação de serviço de apoio na implementação do BUPi. 

  

3.2.4 Topografia e Cadastro 
 

Neste período, surgiram solicitações das várias divisões técnicas da CMI (DOPGU / DOIA / DAG - 

Património), tendo sido executadas verificações de alinhamentos de processos de obras em articulação 

com a DOPGU e levantamentos topográficos. 

Regista-se o apoio da equipa de Topografia, com a explicação e exemplificação da utilização da Estação 

Total e GPS a um grupo de Alunos da EB 2, 3 da Gafanha da Encarnação, nas Comemorações do Dia 

Mundial da Metrologia a 20/05/2022. 

 

3.3  OBRAS PARTICULARES E REABILITAÇÃO URBANA 

3.3.1 Requerimentos  
 

No quadro seguinte traduz-se a quantidade de requerimentos, por tipo, que deram entrada no período 

de 01/04/2022 a 31/05/2022, no Gabinete de Atendimento Geral (GAG) e na Secção de Apoio 
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Administrativo (SAA) da Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana (DOPGU), para posterior 

tratamento em termos de informação, despacho e notificação: 

Ambiente 3 

Arquitetura 43 

Arquitetura e especialidade 8 

Averbamento 9 

Certidão 61 

Comunicação prévia obras 12 

Comunicação prévia estabelecimentos 26 

Cópias 18 

Demolição 4 

Destaque de parcela 10 

Diversos 52 

Emissão de alvarás 28 

Esclarecimentos entidades externas 1 

Especialidades 19 

Exposições 7 

Ficha técnica da habitação 10 

Gabinete Técnico Florestal 24 

Horário de funcionamento 1 

Informação prévia/Direito informação 34 

Informação prévia loteamento 0 

Início de obra 27 

Inspeção elevadores 24 

Junção de elementos 42 

Legalizações 10 

Loteamento 7 

Número de polícia 5 

Obras de urbanização 18 

Ocupação Espaço Público/PUB 53 

Ocupação Espaço Público Obras 14 

Propriedade horizontal 5 

Prorrogação licença 20 

Renovação licença 2 

Utilização 24 

Verificação de alinhamentos 20 

Vistorias 4 

Total 645 
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3.3.2 Documentos Produzidos  
No quadro seguinte resume-se a quantidade de trabalho, traduzida em número de documentos 

produzidos nas áreas executiva, técnica e administrativa afetas à DOPGU, no mesmo período: 

 

Informações 704 
Despachos 373 
Notificações 664 
Certidões 91 
Alvarás URBANISMO 58 
Faturas emitidas Ocupação Espaço 
Público/Publicidade 82 

Fatura pagas OEP/Publicidade 89 
Instalação Estabelecimentos (RJACSR) 8 
Instalação Indústria (SIR) 0 
Reuniões técnicas com munícipes 80 
Vistorias 29 

 

 

 

 

Receita Urbanismo € 88.271,00 
Receita Ocupação Espaço Público € 24.467,00 

Receita Total € 112.738,00 
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3.3.3 Atendimento ao Público  
No quadro seguinte resume-se, para o período em análise, a quantidade de munícipes atendidos no 

GAG para tratar de assuntos no âmbito de obras particulares: 

Total 2402 
Número de dias  40 
Média diária de atendimentos 60 
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3.4  GESTÃO OPERACIONAL (FROTA, ARMAZÉNS, TRÂNSITO, SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

SINALIZAÇÃO E TOPONÍMIA) 

Espaços 

Verdes 

 Manutenção de relvados; 

 Execução de podas no Jardim Oudinot;  

 Trabalhos de jardinagem, aplicação de sementeira, para reconstrução de 

relvados nos espaços ajardinados do Largo Eça de Queiroz, na Rua dos 

Faróis e na Praceta N.ª Sr.ª da Saúde, na Costa Nova do Prado; 

 Cortes de relvas e limpezas dos espaços de recreio das diversas escolas; 

 Poda das Magnólias das traseiras do Edifício da CMI; 

 Limpezas e manutenção Geral/ Anual do Jardim Oudinot; 

 Remoção de cedros na Piscina de Vale de Ílhavo; 

 Abertura das regas dos relvados; 

 Limpeza do Cais da Malhada; 

 Limpeza de bermas na Via da Ria; 

 Limpeza dos taludes do nó viário da Barra; 

 Limpeza de Lote de terreno na ZIM;  

 Limpeza do caminho de acesso ao passadiço na Biarritz; 

Espaços 

Públicos  

 Ações de inspeção e manutenção dos Parques Infantis em todo o concelho; 

 Colocação de “pilaretes” na Quinta da Barra; 

 Colocação de “pilaretes” na Rua do Antigo Mercado (junto à CCI); 

 Trabalhos de limpeza e manutenção dos passeios exteriores junto da Piscina 

Municipal da Gafanha da Nazaré; 

 Trabalhos de limpeza e manutenção dos passeios na Av. João Corte Real; 

 Trabalhos de limpeza/ remoção de areias nos passadiços das praias; 

 Trabalhos de manutenção nos passadiços em madeira existentes nas praias; 

 Trabalho de pinturas interiores na piscina de Vale de Ílhavo; 

 Trabalhos de execução de pinturas interiores no M.M.I.; 

 Trabalhos de execução de pinturas interiores no espaço da Antiga Escola da 

Sr.ª dos Campos; 

 Trabalhos de construção de nicho para contador de água na entrada da 

Praceta de S. João na Praia da Barra; 

 Reparação e reposição de peças na fachada exterior do M.M.I.;  

 Reparação de elevações/ depressões na Rua da Praia, na Barra;  

 Trabalhos de reparação do pavimento do cais da Piscina de Vale de Ílhavo; 

 Requalificação do Largo Eça de Queiroz na Costa Nova do Prado; 
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 Reparação de passeios na Praceta da Ria de Aveiro; 

 Trabalhos de limpeza e de execução de vedação de terreno na Gafanha de 

Aquém; 

 Remoção de caldeiras e retificação de passeios para reposicionamento de 

esplanadas no Largo do Farol, Praia da Barra; 

 Trabalhos de rebaixamento de passeio na Av. do Mar na Costa Nova do 

Prado; 

 Alteração dos sentidos de trânsito na Rua das Flores e na Rua dos Coquins, 

na Gafanha de Aquém;  

 Acompanhamento dos trabalhos de reparação dos abrigos de passageiros 

na Gafanha da Encarnação; 

 Recolhas de resíduos dos Ecopontos existentes no Centros Escolares e 

edifícios Municipais; 

Edifícios e 

Equipamentos  

 Realização de Vistorias aos edifícios dos Centros de Saúde, Unidades de 

Saúde Familiar e Extensões de Saúde do Município de Ílhavo, no âmbito do 

processo de Transferência de Competências na área da Saúde, 

nomeadamente:  

 C.S. Ílhavo (USF Leme e USF Costa de Prata) 

 C.S. da Gafanha da Nazaré (USF Beira Ria e USF Norte Atlântico) 

 Extensão de Saúde da Gafanha do Carmo 

 Extensão de saúde da Costa Nova do Prado 

 Realização de trabalhos de instalação elétrica para a colocação de projetores 

de iluminação expositivos no porão do Navio-Museu Santo André;  

 Realização de trabalhos de manutenção da conduta de alimentação de água 

ao sistema de combate a incêndios do Navio-Museu Santo André; 

 Acompanhamento do arranque das centrais de Alarme de Intrusão e de 

Deteção de Incêndios na nova sede da Confraria do Bacalhau e na Loja 

Social, ambos situados no novo Edifício do Centro de Religiosidade 

Marítima- CRM; 

 Acompanhamento dos trabalhos de manutenção das portas de enrolar do 

Mercado Municipal da Costa Nova do Prado;   

 Acompanhamento de diversas ações de manutenção de vãos de alumínios 

(portas e envidraçados) nos Centros Escolares da Légua, da Coutada e de 

N.ª Sr.ª do Pranto; Escola Básica n.º 1 de Ílhavo, Gafanha da Encarnação 

Norte; EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto; Edifício Sócio-Educativo da Gafanha 

do Carmo; 
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 Acompanhamento de trabalhos de substituição de vidros partidos na EB 2, 3 

da Gafanha da Encarnação e no Edifício Sócio-Educativo da Gafanha do 

Carmo; 

 Colaboração na implementação do Regime Geral de Proteção de Dados do 

Município através da identificação de atividades e preenchimento da 

respetiva Matriz; 

 Execução dos trabalhos de colocação das novas tarjas nas laterais do 

trapiche do Navio-Museu Santo André; 

 Manutenção geral/ anual das Instalações Sanitárias das Praias e do Jardim 

Oudinot; 

 Trabalhos de reposição das chapas furtadas no Skate-Parque da Gafanha 

da Nazaré; 

 Substituição de postes e redes do campo de ténis da Gafanha do Carmo;     

  Apoio com transportes, cargas, descargas e diversas montagens na Feira 

da Saúde e da Família; 

 Apoio com transportes, cargas, descargas e diversas montagens no âmbito 

das Comemorações do Dia Internacional dos Museus;  

 Serviços de manutenção ao parque automóvel, parque de máquinas e 

máquinas de jardinagem. 

Eventos  

 Apoio no transporte e nas montagens em várias atividades e outros eventos 

culturais e desportivos realizados, nomeadamente: 

 Ilustração à Vista;  

 Feira da saúde e da família; 

 Comemorações do dia internacional dos museus; 

 Reabertura do Navio-Museu Santo André. 
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3.5 PROTEÇÃO ANIMAL  

No quadro seguinte resume-se a atividade do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de 

Ílhavo (CROACI) no período em discussão, nomeadamente: 

Resumo / Mês Abr 22 Mai 22 
Total 

 (Abr – Mai) 
Total 
2022 

Animais recolhidos na via pública 8 4 12 49 

Animais entregues no CROACI 2 3 5 6 

Animais restituídos ao detentor 0 4 4 6 

Animais adotados 12 5 17 41 

Ocisão de animais 3 2 5 7 

Animais esterilizados 18 16 34 67 

Programa CED – Captura/Esterilização/Devolução - gatos 4 16 20 45 

Vacinados (CVARIE – Campanha vacinação antirrábica e 

identificação eletrónica) - cães 
49 22 71 75 

Identificação Eletrónica (CVARIE – Campanha vacinação 

antirrábica e identificação eletrónica) - cães 
21 18 39 40 

 

Ainda no âmbito Veterinário, registam-se as seguintes atividades:  

 Colaboração com as autoridades GNR/ NPA - Núcleo de Proteção Ambiental Destacamento 

Territorial de Aveiro, nomeadamente em ação de Fiscalização de animais em espaço/ 

acampamento de munícipes de etnia cigana, localizado na Gafanha de Aquém, para avaliação 

do cumprimento das normas legais de posse de animais de companhia; 

 Realização de atividades ao abrigo do Programa de Acolhimento de animais vindos da Ucrânia, 

nomeadamente identificação eletrónica e registo no SIAC, vacinação antirrábica, colheita de 

sangue para titulação de anticorpos da raiva, visitas para verificação do cumprimento das 

obrigações da quarentena domiciliária; 

 Apresentação de Palestra em Escola Secundária sobre Animais de Companhia e Bem-estar 

Animal; 

 Participação no II Fórum de Medicina Veterinária de Abrigos, promovido pelo Conselho Regional 

do Centro da Ordem dos Médicos Veterinários e Serviço Médico Veterinário e Segurança 

Alimentar da Câmara Municipal de Coimbra. 
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3.6 CONTRAORDENAÇÕES E EXECUÇÕES FISCAIS  
 

No período de atividade em análise o Gabinete de Apoio Jurídico, Notariado e Execuções Fiscais 

procedeu: 

 Informações Jurídicas emitidas – 70 

 Atendimentos – 115 

 Autos de notícia de contraordenações de estacionamento ilícito - 430 

 Autos de notícia de contraordenações várias - 21 

 Coimas recebidas: 

 - Estacionamento: 6.468,00€ (30% reverte para a entidade fiscalizadora – GNR) 

 - Outras contraordenações: 141,60€ 

 Processos de Responsabilidade Civil concluídos – 3 

 Processo de Obras - 28 

 

Atividade Obras Responsabilidade  
Civil 

Contra
ordena
ções 

Contratação 
Pública 

Outros 
assuntos TOTAL 

Informações 
jurídicas 
emitidas 

25 2 25 8 10 70 

Atendimento a 
estruturas e 
munícipes 

25 5 40 4 41 115 
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4. ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDOS NOS PELOUROS DA VEREADORA  

 Coordenação de reuniões preparativas, com as Estações 

Náuticas da Ria de Aveiro, do acolhimento do Cruzeiro 

Inaugural do Caminho Marítimo de Santiago, na Ria de 

Aveiro. 

 Participação em reunião com o IMMUB - Instituto 

Memória Musical Brasileira. 

 Participação no Seminário Biorresíduos: O caminho para 

a sustentabilidade, Fundação Cidade Lisboa. 

 Frequência do Programa de Liderança em Economia 

Azul (PLEA), Economia Azul. 

 Participação na Reunião Rede de Bibliotecas da CIRA. 

 Participação na cerimónia de assinatura termos de 

aceitação no âmbito do PRR ! Mobilidade Verde – 

Aquisição de Viaturas Elétricas de SAD. 

 Participação na Sessão Solene e Cerimónia de Entrega 

das Distinções Honoríficas Municipais 2022. 

 Participação nas cerimónias do 21.º Aniversário da Elevação da Gafanha da Nazaré a Cidade. 

 Participação na reunião do Conselho Local de Ação Social - CLAS 

 Participação na reunião da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Carvoeiro-

Vouga. 

 Participação na sessão de esclarecimento sobre o programa “Transformar Turismo”. 

 Participação nas cerimónias comemorativas do129.º Aniversário da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Ílhavo. 

 Participação na cerimónia do Concurso Intermunicipal de Leitura. 

 Participação na reunião da Rede de Programação Cultural e de Teatros e Cineteatros da Região de 

Aveiro. 

 Participação na entrega de prémios do Concurso Literário Jovem. 

 Presença na sessão cultural conjunta da Universidade de Aveiro e Academia de Marinha 

subordinada ao tema “Dinâmica costeira – o litoral português”. 

 Participação na sessão de auscultação e debate sobre o Programa Regional de Ordenamento do 

Território do Centro (PROT-Centro). 
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 Participação nas celebrações do 24º Festival Nacional de Folclore "Primavera”, organizado pelo 

Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo. 

 Participação na comemoração do aniversário da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo. 

 Participação num programa de rádio (Rádio Terra Nova) com alunos da Escola Secundária da 

Gafanha da Nazaré e visitas a escolas do ensino básico com ações de sensibilização sobre a 

campanha “Laço Azul”. 

 Realização do Festival Ilustração à Vista. 

 Participação em reunião ordinária do Conselho da Comunidade do ACeS Baixo Vouga. 

 Acolhimento de representantes do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro 

Norte (Galicia - España) com o objetivo de dar a conhecer ‘in loco’ as boas-práticas associadas à 

economia do mar desenvolvidas pelo Município de Ílhavo. 

 Realização da Feira da Saúde e da Família. 

 Oradora nas II Jornadas Mundo Sénior: Ambiente e Sociedade, Município de Lousada. 

 Presença no lançamento do livro "CRÓNICAS DE LUVAS COM GIZ", uma obra da autoria de Dra. 

Teresa Vieira. 

 Participação na reunião da Comissão de Acompanhamento da Transferência de Competências no 

Domínio da Ação Social. 

 Participação na cerimónia de reabertura do Navio-Museu Santo André. 

 Presença na inauguração da exposição “O Grande Norte”. 

 Representação do Município de Ílhavo no EAEA General Assembly and Annual Conference 2022: 

Transformative Learning and Value (Mecheken), no qual o Laboratório do Envelhecimento foi 

galardoado com o prémio internacional Grundtving de 2022. 

 Participação em reunião com diversas Associações do Município. 

 Participação nas Reuniões da Comissão Restrita e Alargada da CPCJ - Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens. 

 Reuniões de apresentação de propostas na área do ambiente, cultura, empreendedorismo, eventos, 

estratégia local de habitação, maioridade e turismo. 
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Abril e maio foram meses em que a abordagem crítica a temas 

como a educação ambiental, o pacto ecológico europeu, 

alterações climáticas e economia azul dominaram a agenda. De 

facto, percebe-se a necessidade crescente, imperativa, no 

domínio destas áreas para que se consiga atingir o desiderato 

no que concerne ao “nosso compromisso” com o Município de 

Ílhavo. 

Iniciámos também neste período a preparação do Festival do 

Bacalhau com as nossas associações, trabalhando o desenho 

de um Eco-evento com recolha de biorresíduos, na escolha 

criteriosa de parceiros que possuam esta responsabilidade 

ambiental que pretendemos transpor para os nossos eventos.  

O Festival Ilustração à Vista trouxe-nos a água e a vida fora de 

portas. Sob a organização da equipa do 23 milhas, envolveu, 

transversalmente, toda a divisão da cultura numa ação 

articulada entre a Biblioteca, com a Feira do Livro Ilustrado, o 

Museu Marítimo, na organização da exposição “João Carlos” 

que estará patente até 24 de Julho, o Centro de Documentação, 

com o workshop “água, pontes e arquivos – o que têm em 

comum?”, e núcleo de eventos. Permitiu-nos o percurso pela 

ria, pelos sapais, ensinando-nos um pouco daquilo que é o 

nosso território, os sons que o caracterizam, os cheiros e o 

sabor.  

O concurso literário jovem, contando com mais de 200 

trabalhos rececionados das nossas escolas, foi sem dúvida um 

momento importante deste período em análise, relembrando-nos que a criatividade, quando estimulada 

em tenra idade, produz resultados fantásticos. Neste sentido, foi orientado um workshop de escrita 

criativa para que as crianças/jovens pudessem aperfeiçoar as suas capacidades e manter o seu 

interesse na escrita e na leitura, atividades tão importantes para o seu desenvolvimento. 

Acompanhámos, ainda, os finalistas do Concurso de leitura ao Concurso Intermunicipal onde 

assistimos, orgulhosamente, à prestação dos nossos vencedores do Município. 

Realizámos uma Feira da Saúde e da Família na qual convidámos o Hospital da Bonecada (Nova 

Medical School) a trabalhar a literacia em saúde com alunos do pré-escolar, havendo lugar para a 

abordagem de temas como a saúde mental bem como ações direcionadas ao público sénior. Nesta 

edição, procurámos estabelecer parcerias que estivessem próximas das pessoas em termos de 

atividades de rastreio, descontos nalguns serviços em farmácias, óticas e laboratórios de análises 

clínicas. É importante que a política do Município fomente prevenção, cuidado, monitorização, através 

Pelouros: 
 

Social/Saúde/Família/ 
Voluntariado 

 
Cultura / Criatividade 

 
Turismo/ Eventos  

 
Desenvolvimento Económico 

 
Desenvolvimento Local 

 
Ambiente / Espaços Verdes / 

Biodiversidade 
 

Internacionalização 
 

Provedor do Cidadão 
 

Políticas e Orçamentos 
Participativos  
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dos parceiros já instalados no nosso território, não esquecendo as equipas dos nossos centros de 

saúde. Por último, o dia da família permitiu às famílias uma manhã cheia de atividade, contando com a 

reabertura da EMER, e com a sementeira de árvores que, posteriormente, ocuparão os nossos espaços 

públicos. Não haveria algo mais importante de se fazer em família senão plantar aquela que será a 

nossa sombra no futuro. 

O Dia dos Museus foi celebrado em força com uma programação intensa para todos os públicos, numa 

organização do Museu Marítimo, que contou como um dos seus momentos altos a reabertura do Navio-

museu Santo André e a inauguração da sua receção, oferecendo uma experiência mais rica, imersiva 

aos visitantes e tendo já atingido valores satisfatórios de visitantes nestas semanas iniciais após a sua 

abertura, bem como a inauguração da exposição “O Grande Norte” sobre a última grande aventura 

portuguesa até à Groenlândia, exposição que estará patente até 6 de Novembro, e que tanto nos diz a 

nós descendentes de aventureiros ou donos de parte desta grande aventura.  

No final do mês de maio recebemos o reconhecimento pela European Association for The Education of 

Adults (EAEA) do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Laboratório do Envelhecimento desde 

a sua inauguração no âmbito da “Aprendizagem Transformativa” através dos seus 3 eixos: investigação, 

conhecimento e criação. Celebrando a memória do mentor Dinamarquês Grundtvig, defensor do ensino 

não-formal para a participação ativa na sociedade e na vida comunitária, a EAEA promove todos os 

anos um concurso internacional sendo que o tema deste ano foi “Aprendizagem transformativa e 

valores”. O Laboratório do Envelhecimento apresentou-se a concurso tendo ganho o prémio da 

categoria “Local, regional ou nacional”. Além desta categoria, existia a categoria “transnacional”. 

A conceção do Laboratório do Envelhecimento, contando com a envolvência das instituições de ensino 

superior, voluntários, organizações do Município de Ílhavo, associações e empresas parceiras do 

Laboratório, torna este projeto um exemplo internacional de boas práticas em ensino informal de 

adultos, nomeadamente de idosos, através de metodologia assente em aprendizagem transformativa.  

O convívio intergeracional, a familiarização com as novas tecnologias, a criação artística, as atividades 

de estimulação cognitiva, a formação de cuidadores, as conversas com investigadores, são algumas 

das ferramentas disponíveis no Laboratório e reconhecidas pelo júri como importantes no ensino de 

adultos. Atualmente encontra-se em desenvolvimento um projeto de investigação internacional, no 

âmbito do “Aging in place” (envelhecer em casa e na comunidade) o que reforça o foco e a excelência 

do trabalho desenvolvido no Laboratório do Envelhecimento, projeto pioneiro a nível nacional.  
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4.1 SOCIAL, SAÚDE, FAMÍLIA E VOLUNTARIADO  

Laboratório do Envelhecimento 

No âmbito do Laboratório do Envelhecimento em Ílhavo, durante o período em causa, realizaram-se, 

no âmbito dos 3 eixos de intervenção, mais de 105 ações, envolvendo investigadores, artistas, 

seniores, alunos e professores das universidades, comunidade.  

O Laboratório acolhe diariamente entre 60 a 100 pessoas, entre as 9h00m e as 20h30m. 

Todas as atividades da programação regular, encontram-se com a lotação esgotada, não obstante a 

procura registada por potenciais novos utilizadores. 

As formações têm sido desenvolvidas com regularidade. Os técnicos participantes têm vindo de 

distritos diversos, nomeadamente Aveiro, Coimbra, Viseu e Porto. As formações foram as que 

seguidamente se enumeram: 01, 20 e 29 de abril – Cuidar na Demência – 10 cuidadores; 6 e 27 de 

abril - Cuidar dos Outros e de Mim – 25 técnicos; 22 de abril – Terapia Assistida por Animais - 22 

técnicos; 06 e 27 de abril - Curso de Prevenção de Quedas – 10 idosos, cada; 19 de abril – Início do 

programa de literacia digital “Maiores On”, que tem uma periodicidade semanal – 12 idosos. 

No eixo da Criação Artística foram mantidas atividades regulares semanais, bem como outras de 

carácter pontual: 2 de abril – Calvário: Uma Vida de Canções na Fábrica das Ideias – dinâmica 

comunitária com 20 pessoas, que promoveram o envolvimento de várias gerações, tendo que contado 

na plateia com 179 pessoas e 3 convidados, cuja bilheteira reverteu para o Centro Comunitário da 

Gafanha do Carmo (358,00 €); e, todas as terças feiras – projeto “Dóri em crochet” – 20 idosos. 

No eixo da Investigação, destacamos com especial interesse a investigação “SHAPES”, com a 

orientação do Investigador Pedro Rocha, do ICBAS (Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 

unidade orgânica da Universidade do Porto. 

Mencionamos, também, o trabalho que se encontra a ser desenvolvido pela Universidade de Aveiro, 

intitulado “Joga”, desde 11 de abril, com 2 grupos, às segundas-feiras – 23 idosos. 

No período contemplado neste relatório, ocorreu também a colaboração com a Universidade de 

Coimbra, em entrevistas enquadradas no projeto Grampcity (www.grampcity.org), sobre a mobilidade 

quotidiana da população idosa e o impacto da pandemia. 

Bissemanalmente são concretizadas 

 

Fórum Municipal da Maior Idade  
Espaço na Gafanha da Nazaré que acolhe diariamente atividades desportivas e lúdicas, entre elas: 

Grupo de Cavaquinhos; Aula Costura Criativa; Jogos de tabuleiro e Costura Criativa; Horta 

Comunitária; Maiores no Movimento.  
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Maiores no Movimento  
O programa desportivo para os Maiores de 60 anos retomou, conta à data de 31 de maio com 271 

pessoas idosas, nas modalidades terrestres (Zumba, Exercícios de Manutenção, Técnicas de 

Relaxamento, Boccia e Dança) deslocalizadas entre o Laboratório do Envelhecimento, Pavilhão 

Municipal Capitão Adriano Nordeste, Fórum Municipal da Maioridade, Salão Paroquial de Vale de 

Ílhavo, Socioeducativo da Gafanha da Encarnação. Em abril abriram as modalidades aquáticas, como 

a Hidroginástica, designadamente nas Piscinas Municipais de Ílhavo e Gafanha da Nazaré. 
 

 

Distinção Prémio Europeu 
A Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA) celebra anualmente a inovação e a 

excelência na educação de adultos. 

O tema elencado para o ano de 2022 "A Aprendizagem e os Valores Transformadores", suscitou a 

motivação da Câmara Municipal de Ílhavo para a apresentação de uma candidatura, tendo como base 

os objetivos e as ações perscrutados pelo Laboratório do Envelhecimento, um projeto inovador e único 

em Portugal,  no que se reporta à investigação, conhecimento e criação na área do envelhecimento, 

e que conta com mais de 15 parceiros académicos e associações, que contribuem mensalmente com 

programas/projetos de investigação. Num só espaço, coabitam investigadores, técnicos, artistas, 

estudantes, voluntários e seniores. De janeiro a abril ocorreram ações que promoveram 

oportunidades transformadoras de aprendizagem ao longo da vida, juntamente com as pessoas mais 

velhas. 

Nessa sequência, o júri escolheu o projeto apresentado pelo Município como vencedor na categoria 

“Nacional”, tendo o conselho e dos membros da equipa da EAEA, reiterado que o trabalho é um 

grande exemplo de parcerias duradouras e de sucesso, assegurando a organização um lugar de 

destaque na publicação do Prémio EAEA Grundtvig, bem como visibilidade internacional para o 

projeto nos canais de comunicação da EAEA 

A Vereadora Mariana Ramos, participou nos dias 30 e 31 de maio na Cerimónia de entrega de prémios 

EAEA Grundtvig, jantar festivo e Conferência Anual em Mechelen, Bélgica. 

O Prémio EAEA Grundtvig foi lançado em 2003 pela EAEA para reconhecer e celebrar a excelência 

na educação de adultos. É concedido a uma organização ou a um consórcio que apresente o melhor 

projeto de educação de adultos, abrangendo todas as regiões da Europa. 

O Prémio recebeu o nome de Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783–1872), um educador 

dinamarquês com influência central no desenvolvimento da educação não-formal de adultos na 

Europa e no mundo. Este educador forneceu ao setor de educação de adultos uma filosofia 

fundamental que sustenta grande parte do trabalho da aprendizagem ao longo da vida. Grundtvig 

enfatizou o valor intrínseco da aprendizagem, como base para se viver uma vida significativa e 

agradável. 
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Idolíadas – A Arte da Maioridade 
Em curso encontra-se esta iniciativa à qual aderiram 9 Municípios (Albergaria-a-Velha, Sever Vouga, 

Aveiro, Ovar, Vagos, Mira, Ílhavo, Águeda), envolvendo 51 entidades (universidades seniores, 

instituições, CLDS). Este concurso está dividido por várias etapas, em que a equipa da Maior Idade 

assegurou as dinâmicas das provas de cultura geral, nos seguintes espaços: Centro Artes de Sever 

Vouga, Cineteatro Alba, Casa S. Tomé em Ovar, Museu Praia de Mira, Santa Casa Misericórdia 

Vagos, Centro da Liga dos Amigos, envolvendo mais de 200 pessoas idosas e técnicos. 

Esta iniciativa visará, em junho, reunir os idosos das instituições e comunidade envolvente, 

representando o seu Município, em provas específicas nas áreas do teatro, música, dança, arte 

plástica, cultura geral e fotografia. 

O espetáculo vai decorrer no dia 18 de junho, na Casa da Cultura de Ílhavo. 
 

Atendimento Social Integrado 
O Atendimento Social Integrado, espaço e metodologia dirigida a pessoas em situação de 

vulnerabilidade socioeconómica, atendeu 607 pessoas, apenas em sede da Câmara Municipal. 

Destas 7 foram atendidas pelo Núcleo de Apoio a Vítimas, da Cáritas Diocesana de Aveiro e 17 pelo 

Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Aveiro. Também foi espaço de 4 reuniões 

semanais, adicionada de 4 que ocorreram na Junta de Freguesia de S. Salvador, no Centro de 

Respostas Integradas de Aveiro, no CASCI e na Santa Casa da Misericórdia, nas quais estiveram 

presentes todos os Gestores de Processos Familiares das entidades públicas e das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, com vista à elaboração de diagnósticos e estratégias de 

intervenção social individualizados. 

 

Apoio aos Refugiados de Nacionalidade Ucraniana 
Desde de meados de março que o Município de Ílhavo se preparou para o acolhimento de pessoas 

refugiadas. 

Nesta intervenção importa referir os técnicos do Atendimento Social Integrado, do Núcleo Local de 

Inserção e do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (Casa Vera Cruz), que disponibilizam 

meios para que o acolhimento seja eficiente, eficaz e humano. 

Presentemente, no Município, residem 52 famílias, compostas por 127 pessoas. Na sua maioria estão 

a residir em casa de familiares ou amigos e alguns residem em casa de ilhavenses que se 

disponibilizaram a acolhe-los nas suas próprias casas. Em parte desta solução contribuiu o Município, 

com a criação de uma bolsa de alojamento, para que a sociedade civil local manifestasse a sua 

intenção em acolher famílias de refugiados. 

No Centro de Formação Agrária, na Colónia Agrícola, local preparado pela Câmara Municipal para 

acolher refugiados estão instalados 3 agregados familiares, a quem está a ser prestado um 
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acompanhamento muito próximo e regular. Têm beneficiado de apoio alimentar, apoio na procura de 

emprego, apoio ao nível da ação social escolar, apoio psicológico, orientação a vários níveis sempre 

que é solicitado algum esclarecimento ou é necessário algum encaminhamento (tais como as aulas 

de língua portuguesa, encaminhamentos para saúde, encaminhamento para prestações sociais, entre 

outros). 
 

Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados  
O Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados atribuiu os seguintes apoios sociais: 

Comparticipação em rendas: 8 deferidas, no valor de 2.545,47€. 

Comparticipação na fatura da água, saneamento e resíduos sólidos: 23 solicitações deferidas. 

Material escolar no âmbito Ação Social Escolar (transferências escolares): 4 candidaturas deferidas, 

no valor de 120,00€. 
 

 

Ação Social Escolar 
Abriu no mês de abril a candidatura à Ação Social Escolar, para o ensino pré-escolar e 1.º CEB, para 

o ano letivo 2022/2023, prazo que decorrerá até 30 de junho. As candidaturas são apresentadas on-

line, nos Agrupamentos de Escolas e via CTT. 
 

 

Cartão Família 
Foram atribuídos 1 cartão família a família numerosas, com dependentes e/ou portadores de 

deficiência. 
 

 

Gabinete de Apoio à Família 
Encontram-se em acompanhamento 19 famílias da comunidade, ao nível da terapia familiar, havendo 

5 novos pedidos nos meses de abril e maio. 

Para além da sua atividade habitual, o Gabinete tem prestado apoio específico às famílias de 

refugiados que carecem de apoio psicológico. 
 

Feira da Saúde e da Família 
Entre os dias 12 e 15 de maio, decorreu a edição de 2022 da Feira da Saúde e da Família, que 

congregou um conjunto de atividades, direcionadas a crianças, seniores, famílias e comunidade em 

geral promovidas com o objetivo de sensibilizar a população para os cuidados de saúde, a prevenção 

e a adoção de estilos de vida mais saudáveis. 

Esta iniciativa contou com a dinamização de atividades dos parceiros, nos seus próprios locais/sede, 

que este ano se juntaram: Avelab Laboratórios; Clínica Dentária Ilhavense; Clínica Dentária Smile Up; 

Farmácia Branco; Farmácia Senos; Farmácia Dinis Gomes; Farmácia Moderna; Farmácia Morais; 
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Farmácia Ribau; Laboratório Dr. Joaquim Chaves; MultiOpticas Ilhavo; Opticalia Ílhavo; Opticalia da 

Gafanha da Encarnação e Gafanha da Nazaré; e Riaóptica. 

No Laboratório das Artes Teatro Vista Alegre, foram desenvolvidas atividades com atividades 

direcionadas a 187 crianças do Ensino Pré-escolar das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social do Município, que participaram no Hospital da Bonecada, dinamizada pela Associação de 

Estudantes da NOVA Medical School, o atelier "Vamos fazer um esfoliante!", impulsionado pelo 

Estaleiro - Estação Científica de Ílhavo, o Atelier "Sotão das Emoções", dinamizado pela Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Comunidade Educativa do Município de Ílhavo e ainda a atividade 

desportiva “Todos a Mexer”, promovida pela Câmara Municipal. 

No Laboratório do Envelhecimento de Ílhavo foram desenvolvidas atividades, que envolveram a 

participação de cerca de 150 pessoas (seniores, técnicos e estudantes), que incluíram sessões de 

Estimulação Cognitiva “Vem exercitar o cérebro!”, desenvolvidas entre a Câmara Municipal e o ISCIA, 

uma aula aberta de Zumba, uma sessão de Robótica para Estimular, organizada pelo projeto VirtuALL, 

um workshop de Saúde Visual “Vem cuidar dos teus olhos!” dinamizada pela Riaóptica e formação de 

Primeiros Socorros nas Pessoas Mais Velhas, encabeçada pelos Bombeiros Voluntários Ílhavo e 

dirigida a Técnicos e Estudantes. Foi, ainda, realizada uma sessão “Cuidar na Demência”, para 

cuidadores Informais, organizada pela Câmara Municipal e uma Emissão na Rádio Terranova à volta 

do preconceito relativo à idade, com moderação do Dr. Jonni Lopes. 

No último dia da Feira da Saúde e da Família comemorou-se o Dia Internacional da Família, 15 de 

maio, com a reabertura da EMER na Gafanha da Nazaré, com atividades direcionadas a famílias, 

tendo participado 35 famílias, que se envolveram em atividades de prevenção rodoviária, workshop 

de skate e sementeira de árvores para os espaços públicos. 

 

Estratégia Local de Habitação 

Aprovação da Estratégia Local de Habitação de Ílhavo pela Câmara e pela Assembleia Municipal e, 

posterior, submissão ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, pelo que se aguarda a sua 

aprovação em termos de execução e financiamento. 

 

Concurso para Atribuição de Habitações Sociais 
Decorreu durante o mês de abril o processo de candidatura no âmbito do Concurso para atribuição 

do direito ao arrendamento apoiado para 5 habitações sociais municipais. No mês de maio todos as 

candidaturas foram analisadas e foi elaborado o relatório provisório que foi aprovado em Reunião de 

Câmara, remetido a todos os candidatos. 
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Levantamento dos Acampamentos Ciganos 
No mês de maio foi realizado o relatório final de todos os acampamentos de Etnia Cigana com o 

devido levantamento de todas as edificações precárias existentes nos diversos acampamentos 

 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Comunidade Educativa (EMACE) 
A EMACE deu continuidade ao acompanhamento de 70 crianças e jovens dos três Agrupamentos de 

Escolas e iniciou o acompanhamento individualizado de mais 17 crianças e jovens. 

A Equipa iniciou o planeamento das atividades a desenvolver com as crianças e jovens durante a 

pausa letiva do Verão, bem como as atividades grupais a levar a cabo em parceria com os 

Agrupamentos de Escolas no próximo ano letivo. 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é uma entidade oficial não judiciária e autónoma 

que intervém com o fim de promover os direitos e a proteção das crianças e jovens em perigo, até 

aos 18 anos, ou 21 anos quando solicitado, de forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento. 

No período de 1 de abril a 31 de maio, foram realizadas 8 reuniões semanais e 2 reuniões 

extraordinárias de Comissão Restrita, com vista à análise de processos de promoção e proteção 

em acompanhamento, assim como duas reuniões da Comissão Alargada. 

No dia 1 de março decorreu a reunião da Comissão Alargada, para aprovação do Plano de Ação 

da CPCJ de Ílhavo, para o ano de 2022, abordagem das atividades direcionadas ao mês da 

prevenção dos maus tratos na infância e preparação do VI Encontro da CPCJ de Ílhavo, com 

constituição do grupo de trabalho e definição do tema a abordar. 

No dia 23 de maio decorreu a reunião da Comissão Alargada, para balanço da campanha do mês 

da prevenção dos maus tratos na infância, constituição de grupos de trabalho para as ações 

previstas no Plano de Ação de 2022 e apresentação do trabalho realizado no âmbito do VI Encontro 

da CPCJ de Ílhavo. Nesta reunião, tivemos, ainda, a presença de um elemento da Escola 

Profissional de Aveiro (EPA) que apresentou a oferta formativa da escola para o ano letivo 

2022/2023. 

Em 31 de maio de 2022, tínhamos um total de 93 processos ativos, dos quais 55 estão em 

acompanhamento, com medida de promoção e proteção aplicada, e 38 em fase de avaliação e 

diagnóstico. 
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4.2 CULTURA E CRIATIVIDADE  

No período em análise o trabalho desenvolvido na Divisão de Cultura decorreu de acordo com a 

planificação de cada um dos Serviços, retomando com entusiasmo o ritmo do passado e recuperando 

a normalidade com a afluência de públicos a desenharem nitidamente uma curva ascendente no acesso 

aos nossos serviços e equipamentos culturais, o que nos apraz registar. 

A Cultura do dia a dia acontece, e nessa premissa também o Festival Ilustração à Vista ocupou o nosso 

território, vestindo-o de cores e padrões diferentes e arrojados, convidando todos a sair de casa e a 

usufruir das suas correntes energéticas. 

Na senda da maritimidade que caracteriza o nosso Município, a reabertura do Navio Museu Santo André 

e a inauguração do edifício que alberga agora a receção deste importante polo museológico, marcam o 

mês de maio, devolvendo a todos a experiência de vivenciar por uma hora a memória de um bacalhoeiro 

tão emblemático como o Navio Santo André na Faina do Bacalhau. Inserido no programa de 

comemoração do Dia Internacional dos Museus, além da reabertura do NMSA, e evidenciando o poder 

dos Museus na sociedade, o Museu Marítimo deu palco a uma série de iniciativas para grandes e 

pequenos, residentes e turistas entre as quais destacamos a exposição “O Grande Norte” que ficará 

patente até 6 de novembro. De destacar ainda o prémio e menção honrosa atribuídos pela APOM ao 

MMI. 

Na Biblioteca, destacamos a inauguração da 1ª edição da Feira Livro Ilustrado, no âmbito do Ilustração 

à Vista, com a inauguração da exposição de Ilustrações da autoria de André Letria, da Pato Lógico, do 

Livro Dança Atividário, que tem atraído muito público à nossa casa dos livros. E finalizamos o mês de 

maio com duas convidadas muito especiais, Alda Casqueira e Anabela Cura a marcar em festa o 

desfecho do trabalho da RBI, com a sua alegria contagiante e a sua arte de bem contar e cantar histórias 

a pequenos e graúdos.  

Assim, e dando seguimento ao reporte das atividades desenvolvidas no âmbito da Divisão da Cultura, 

passamos a enunciar os resultados em cada um dos seus Núcleos: 

Núcleo de Bibliotecas 

A Biblioteca voltou a sentir vida nas salas de leitura, sobretudo na infanto-juvenil com o regresso 

entusiasta dos leitores, estando neste momento a atingir números muito interessantes na procura das 

nossas atividades e serviços. Os empréstimos domiciliários estão a aumentar, o acesso das famílias 

às Bebetecas e Horas do Conto volta a ser de novo a rotina e os desafios para os receber são 

motivadores para todos. Continua também a registar-se um número ascendente nos utilizadores que 

se inscrevem e participam nos nossos workshops Maker e Saberes com Sabor, fazendo-nos sentir 

novamente a alegria de ter casa cheia e sentir orgulho no que fazemos e no que oferecemos, 

saboreando a cultura no dia a dia cada vez mais apelativa e diferenciada. 
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Assim, resumidamente, apresentam-se a seguir as evidências da BMI durante o período em análise: 

 

Atividades desenvolvidas 

 Leitura de periódicos – 272 utilizadores 

 Atendimentos no Balcão Central – 2 676 utilizadores  

 Utilização do espaço (leitura, utilização dos PC, Wi-fi, …)  – 918 utilizadores 

 Acompanhamento de investigadores, sobretudo na Biblioteca do MMI 

 Registo de novos utilizadores – 107 utilizadores 

 Número total de leitores inscritos – 10 325 utilizadores 

 Total de empréstimos nas duas bibliotecas – 4 378, dos quais 7 foram Empréstimos 
Interbibliotecários para outras Bibliotecas, nomeadamente da CIRA e outras nacionais 

 Total de exemplares entrados no catálogo coletivo – 556 exemplares 

 Bebeteca – 73 bebés e 71 adultos, divididos por 9 sessões 

 Hora do Conto (semanal) – 12 crianças e 9 adultos, divididos por 3 sessões  

 Hora do Conto (sábado) - 86 crianças e 67 adultos, divididos por 6 sessões 

 Hora do Conto no Centro de Educação Ambiental – 23 participantes 

 Hora do Conto Especial O MMI vem à BMI – O Médico do Mar - 33 participantes 

 Histórias em Palco – 41 crianças e 32 adultos, divididos por 2 sessões  

 BiblioLabs (projeto com 3.º ano da EB Chousa Velha) - 30 participantes 

 À conversa com… Projeto Canta Comigo, Leio Contigo de Alda Casqueira e Anabela Cura - 133 
crianças e 22 adultos, divididos em 3 sessões em JI dos 3 Agrupamentos de Escolas 

 Clubes de Leitura para Pais e Filhos – 75 participantes, divididos por 6 sessões 

 Visitas à BMI – 267 crianças e 48 adultos, divididos por 16 visitas 

 Hora do Conto nas escolas no âmbito do projeto Baú de Histórias – 275 crianças e 18 adultos, 
divididos em 10 sessões 

 Comunidade de Leitores - 33 participantes, divididos em 2 sessões  

 Saberes com Sabor – 23 participantes, divididos em 2 sessões 

 Workshop Maker – 23 participantes, numa única sessão 

 Gravações da rubrica semanal Ao Som das Histórias – 8 sessões, das quais participaram 31 
crianças, 1 utilizador local e 2 personalidades políticas da comunidade ilhavense 

 Na BMI com Livros… e Não Só – 36 crianças e 11 adultos, divididos em 5 sessões 

 Apresentação do Livro “Crónicas de Luvas com Giz” de Teresa Vieira – 28 participantes 

 Jornadas das Artes no Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação - 275 crianças e 18 
adultos, divididos por 10 sessões. 
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 Oficinas de Dança pela Pato Lógico As ideias também dançam, já pensaste?, para escolas e 
famílias - 93 crianças e 25 adultos, divididos em 5 sessões;  

 Sessão Especificalistas, onde participaram 6 crianças e 4 adultos; 

 Apresentação do livro e inauguração da exposição Dança Atividário com ilustrações de André 
Letria (Editora Pato Lógico) – 52 participantes 

 Espetáculo no âmbito das Bibliotecas em Rede “Canta Comigo, Leio Contigo”, com Alda Casqueira 
e Anabela Cura – 54 participantes 

 Formação Ler e contar, o que custa é começar, com Alda Casqueira e Anabela Cura – 25 
participantes 

 Exposição Dia Internacional do Livro Infantil, durante 20 dias, com 322 visitantes 

 Exposição de trabalhos das escolas no âmbito do À descoberta de…. José Jorge Letria, durante 
20 dias, com 322 visitantes; 

 Exposição de trabalhos das escolas no âmbito da BMI Vai às BES “Uma Prenda Diferente”, 
durante 21 dias, com 606 visitantes 

 Exposição de ilustração Dança Atividário de André Letria (Editora Pato Lógico) – durante 19 dias, 
com 606 visitantes 

 Feira do Livro Ilustrado, durante 19 dias: 

 85 livros vendidos e 2 postais;  

 14 conjuntos de marcadores (3 marcadores cada conjunto) e 15 marcadores individuais do 
merchandising da BMI. 

Nos meses de abril e maio, manteve-se todo o trabalho contínuo da BMI, onde destacamos a 

presença nas reuniões da Rede de Bibliotecas de Ílhavo e nas reuniões da Rede de Bibliotecas da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (RBCIRA); a representação do Município no 

Concurso Intermunicipal de Leitura - fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura (CNL), em 

Estarreja, tendo sido apurados um 2.º e um 3.º lugar. O 2.º lugar representará o Município e a CIRA 

no CNL, que decorrerá a 4 de junho em Almada; destacamos ainda a prática as atividades no âmbito 

do BIbliolabs na Escola Básica da Chousa Velha com o 3.º ano. Estas visitas são mensais, requerendo 

um trabalho prévio e de preparação até à sua execução e avaliação. 
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Subunidade Orgânica Centro de Documentação de Ílhavo (CDI) 

Dando continuidade ao tratamento documental, o CDI mantém a sua atividade no âmbito do 

tratamento documental, nomeadamente descrição, classificação digitalização, inserção no software, 

alojamento, cotagem, higienização, bem como o acompanhamento e controlo de incorporações, 

doações ou depósitos e abates e procedimentos inerentes. 

A par do trabalho técnico, o CDI continua a colaborar no apoio e acompanhamento aos Investigadores 

internos e externos; desenvolver atividades de promoção do CDI e serviço educativo inerente, bem 

como a promoção da documentação histórica, nomeadamente com o envolvimento com a toponímia 

do Município e o desenvolvimento do Projeto “Se esta rua fosse minha”; a investigação para a 

publicação eletrónica E-book “Se esta rua fosse minha: Um projeto identitário, cidadão e 

multidisciplinar”; elaboração da publicação “A Nossa Gente – Samuel Maia” para ser lançada no 

âmbito do seminário do Pontes de Acesso de Junho ( comemoração do Dia Internacional dos 

Arquivos); acompanhamento da gravação de entrevistas sobre memórias da comunidade, bem como 

da sua edição, para integração no centro interpretativo; controlo geral da conceção dos programas 

de rádio, entre outros. 

Esquematicamente os resultados da atividade do CDI para o período em análise são os seguintes: 

Mapa mensal das atividades culturais e de serviço educativo 

abril/maio Participantes Tipo de serviço 
Clube de genealogias 4 Externo - famílias 

Ilustração à Vista – Oficina “Água, 
pontes e arquivos: o que têm em 

comum 
20 Externo - famílias 

Total 24 

 

Utilizadores da Sala de Leitura (Biblioteca de temática marítima + Arquivo) 

Utilizadores* abril maio 

Serviço interno 41 31 

Público Externo 48 45 

Total 89 76 

* Estes valores incluem: utilizadores de arquivo + utilizadores da Biblioteca do Museu Marítimo de 

Ílhavo 
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Núcleo Museus 

Durante os meses de abril e maio de 2022, o Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) acolheu nos seus 

espaços 9 252 visitantes (4 189 visitantes em abril e 5 063 em maio).  

Destacamos neste período a reabertura a 20 de maio do Navio Museu “Santo André” e a inauguração 

da exposição temporária “O Grande Norte”, ambas os eventos inseridos nas comemorações do Dia 

Internacional dos Museus, celebrado este ano nos três espaços museológicos sob a gestão do Museu 

Marítimo. 

O MMI foi distinguido a 27 de maio com a atribuição de um prémio e de uma menção honrosa ao pela 

Associação Portuguesa de Museologia (APOM), nas categorias Incorporação e Investigação. O 

prémio na categoria Incorporação distingue o Depósito de Bens Culturais da Igreja Paroquial de 

Ílhavo, no MMI, depósito esse que está na origem do Centro de Religiosidade Marítima. O mais 

recente Pólo do museu é também o primeiro centro português que une a religião ao mar e tem como 

missão preservar e expor o valioso espólio de obras de arte e bens culturais de natureza religiosa, 

que mostra a relação dos ilhavenses com o mar. Perto de completar um ano de atividade, o trabalho 

desenvolvido neste Centro distingue-se entre outros museus nacionais numa categoria onde se quer 

destacar a incorporação de bens culturais enriquecedores do acervo de instituições museológicas, 

bem como o património local, regional ou nacional. A Menção Honrosa, na categoria Investigação, 

distingue o projeto de investigação que deu origem ao livro “Chora e Feijão Assado. Esta premeia 

publicações impressas ou digitais de investigação, ciclos de estudos ou de conferências dirigidas a 

temáticas relacionadas com a coleção ou tema do museu, com rigor e inovação.  

Durante o período em análise o MMI promoveu várias ações de ativação de públicos, destacando em 

abril, o “Tanto Mar!”, com a oferta de uma visita especial à Sala dos Mares - Navegar com os Astros, 

e a Conversa de Mar: as ofertas das madrinhas de navios, com a presença de Inês Chambers de 

Sousa Amorim e Ana Maria Sacramento Lopes, que conversaram sobre o seu papel como madrinhas 

dos navios da pesca do bacalhau, o “Vila do Conde”, em 1955 e o “São Jorge”, em 1956. 

 

A reabertura do Navio Museu “Santo André”, no dia 20 de maio. 

Melhorado e com novas infraestruturas, o antigo arrastão bacalhoeiro volta a abrir as portas ao público 

após uma paragem para obras de beneficiação. O Navio Museu apresenta-se com um projeto que 

evoca a sua história de mais de 70 anos e dá continuidade à preservação da memória da pesca do 

bacalhau por artes de arrasto. Esta nova vida do navio museu traz novos recursos expositivos e novos 

espaços. O coração do navio, a casa das máquinas, passa a ser possível visitar. No exterior há uma 

nova receção que valoriza o acolhimento do público, o espaço de acesso ao “Santo André”, e onde 

se encontra também uma loja e futuramente um espaço com visita virtual, onde será possível o 

“acesso” de todos ao Navio, tornando-o num espaço mais inclusivo e acessível a todos os públicos. 
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A inauguração da exposição “O Grande Norte”, no dia 21 de maio. 
O Grande Norte é uma exposição produzida pela Museu Marítimo de Ílhavo, com a participação de 8 

instituições museológicas, que conta a última grande aventura marítima portuguesa, que desbravou 

caminho até à grande ilha do Ártico. Para a sua mediação, foi promovida uma “Conversas de Mar: A 

cultura Inuit – De Cape Dorset para o mundo”, onde um conjunto de desenhos e esculturas criadas 

por mulheres artistas Inuit, retratam a atividade piscatória da população em Cape Dorset, Canadá, e 

a sua representação na arte local e a apresentação do livro “O Homem sem Coração” é ligado também 

à temática d’” O Grande Norte”. O título que é um relato autobiográfico de Guilherme Piló Sales sobre 

as memórias vividas como pescador à linha nos grandes bancos da Terra Nova e da Gronelândia. 

Para além destas ações, houve uma visita noturna ao Centro de Religiosidade Marítima, e com mais 

de dois anos de ausência, foi reativada a Noite no Museu, destinada a crianças. 
 

 
Participação do Público 
A participação do público nas iniciativas levadas a cabo no período em análise tende a aproximar-se 

da participação em período pré pandemia. Nos espaços museológicos foram acolhidos 9 252 

visitantes, assim distribuídos: 

 Museu Marítimo de Ílhavo – 7 879; 

 Centro de Religiosidade Marítima – 218; 

 Navio Museu “Santo André” – 1 145. 

 
Comparativamente ao anterior período analisado (de fevereiro a março) verifica-se um aumento de 

cerca de 82.7% de visitantes no MMI, distribuídos pelas seguintes faixas etárias:  

 

 

 

 

 

 
 
 

Relativamente ao Centro de Religiosidade Marítima verifica-se, conforme gráfico infra, que são os 
adultos que na sua maioria visitam o Centro, seguidos pelos seniores, jovens e crianças. 
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Durante a sua reabertura o Navio Museu Santo contou com 1 145 visitantes, distribuídos pelas 
seguintes faixas etárias:  

Receita Obtida 
Nos meses em análise, o MMI e pólos museológicos do Centro de Religiosidade Marítima e, 

recentemente, o Navio Museu “Santo André”, acolheram 9 252 visitantes, mais 4 188 do que no 

período anteriormente analisado, significando um aumento percentual de aproximadamente 83%. No 

gráfico seguinte é evidenciada a evolução do número de visitantes dos vários espaços desde o início 

do corrente ano. 
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Relativamente à receita, o MMI, nas suas várias frentes (receções, lojas, livraria, cafetaria e aluguer 

de espaços), arrecadou nestes dois meses 23 614,51€, mais 9 738,20€ que no período anteriormente 

analisado. 

Desde o início do ano o MMI e os respetivos polos museológicos acolheram um total 15 810 visitantes 

e foi arrecadada a receita 41 636,50€. 
 

 

 

 

Núcleo 23 Milhas 
No âmbito da programação do 23 Milhas, projeto cultural do Município de Ílhavo, para além da 

programação regular nos quatro equipamentos, destacamos para o período em análise, o regresso 

do Ilustração à Vista – desenhar um território, entre 5 e 8 de maio, após 2 anos de interrupção, com 

uma programação que mobilizou cerca 3 750 pessoas, ao longo de 4 dias, entre espetáculos de 

dança, teatro, música, oficinas e exposições. 

 

Programação, acolhimento e alugueres  

 Concerto – Funk You Brass Band – CCI 

 Acolhimento Festival Papagaio, promovido pela Wetumtum – LA TVA  

 Espetáculo - António Calvário – FI 

 Cedência - Reunião/encontro da Associação de Pais da Costa Nova – CC 

 Cedência - Simpósio da Universidade de Aveiro – LA TVA 

 Concerto da Banda Militar do Exército (104º aniversário) - CCI 

 Cedência – Rotary – Noite de Fados de Lisboa – CCI 

 Residência Fu Tsugi de Rafael Alvarez com Maioridade – FI 

 Espetáculo Fu Tsugi – FI 

 Cedência – Concurso literário jovem – FI 

 Residência — Traditio, de Sara Inês Gigante - FI 

 Oficina Planteia – Abrigo de insetos polinizadores - Planteia 

 Oficina Brincar no Planteia – Planteia 

 Concerto Acorda à Tarde - Emily Jane White – LA TVA 

 Concerto Camané – CCI 
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 Comemoração do Feriado Municipal - CCI 

 3 sessões da peça de teatro “Catarina e a beleza de matar fascistas” – CCI 

 Oficina Brincar no Planteia – Planteia 

 Residência Entre de João Pedro Fonseca – FI 

 Residência Coletivo Guarda-Rios - FI 

 Cedência - Festival Teatro QCenas – Quinto Palco – LA TVA 

 Peça Rio Sombrio;  

 Peça As cigarras Septendecim e Tredecim;  

 Peça A fábrica de matar baleias; 

 Cedência - Bombeiros Voluntários de Ílhavo – CCI 

 Cedência - Festival QCenas – Ação de formação – CCI 

 

Festival Ilustração à Vista – Ílhavo, Vista Alegre e Gafanha da Nazaré 

Ao longo de quatro dias de festival, de 5 a 8 de maio, em Ílhavo, Vista Alegre e Gafanha da Nazaré, 

a quarta edição do Ilustração à Vista, evento de fusão da ilustração com as artes performativas 

organizado pelo 23 Milhas, projeto cultural do Município de Ílhavo, cumpriu mais de uma dezena de 

espetáculos, sessões para as escolas, percursos encenados, três oficinas e inaugurou quatro 

exposições e uma Feira do Livro Ilustrado. 

Percorrendo vários pontos do Município de Ílhavo, desde praças e jardins, ao canal do rio Bôco e aos 

vários espaços das estruturas culturais municipais, esta edição ficou marcada pelo regresso às ruas 

depois de dois anos de interrupção (a edição anterior foi em 2019), num programa tão diversificado 

quanto o público que o procurou. Famílias, especialistas, curiosos, seniores e jovens, público local e 

participantes de outros lugares contribuíram para uma massiva ativação do território. 

O festival foi organizado em colaboração o Centro de Documentação de Ílhavo, o Museu Marítimo de 

Ílhavo (MMI) e a Biblioteca Municipal de Ílhavo. 

 

Programação Ilustração à Vista 

 Exposição - Os sonhadores de paisagens por Joaquim Marques - CCI 

 Exposição João Carlos - CCI 

 Exposição - Atividário Dança por Pato Lógico 
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 Feira do Livro Ilustrado – BMI 

 Oficinas de dança - As ideias também dançam – BMI 

 Sessões escolas + público em geral – BMI  

 Concerto encenado - As árvores não têm pernas para andar: 6 sessões escolas + 1 sessão publico 

em geral) - Escolas e Planteia  

 Especificalistas: 2 sessões escolas + 1 sessão publico em geral- Escolas e Planteia 

 Performance participativa - Guarda-rios (sessões escolas + 1 sessão c/ Maioridade + 2 sessões 

público em geral) – Vista Alegre/Barquinha 

 Oficina Deambular Observar e Intervir, Ágil – espaço público, centro histórico, Ílhavo 

 Oficina Água, pontes e arquivos – CDI – Vista Alegre 

 Instalação performativa, Entre - FI 

 Concerto Miura – FI - 334 

 Concerto Sensible Soccers – FI 

 Concerto Sons de Resistência – CCI 

 Concerto Ilustrado Textures and Lines – CCI 

 Concerto ilustrado com Tiago Nacarato com participação de Valerio Giovannini - Jardim 

Henriqueta Maia 

 Festa com Toni Ortiz e DJ’s Paranhos Collection – Calçada Carlos Paião, Jardim Henriqueta Maia 

 Leitura encenada “Quem matou o meu pai” - Sala Estúdio Cinema 

Espetáculo Palaphita, por Pia – Jardim 31 de agosto, Gafanha da Nazaré 

 Aluguer AAPI (evento corporativo) – CC 

 Cedência - Feira da Família e da Saúde – LA TVA 

 Cedência - Escolíadas 2022 (2 sessões) - CCI 

 Espetáculo Buffalo Bill – FI 

 Concerto do ciclo Acorda à Tarde – Jonas – LA TVA 

 Concerto Campus Jazz com Carlos Bica – CCI 

 Ciclo Cais à Noite + concerto Milha – Moullinex e The Hornbros Beat 

 Espetáculo Pantera (coprodução) – CCI 

 Espetáculo O Grande Sousini – FI 
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 Cedência - espetáculo “A minha sinfonia” (AEC) – CCI 

 Oficina Compostagem sem jardim – Planteia 

 Concerto Márcia – FI 

  

Formação 

 Companhia Jovem de Dança – formação com Guilherme Leal 

 Companhia Jovem de Dança – estágio de páscoa 

 Oficinas Azul Petróleo - com alunos do 10º ano da Escola Secundária da Gafanha (acontece 

semanalmente) – FI 

 Orquestra percussão e movimento (projeto com escolas do 1º ciclo de Vale de ílhavo e Gafanha 

do Carmo (acontece semanalmente, durante o ano letivo) - escolas 

 Oficina Panos – Quinto Palco (acontece aos sábados, de janeiro a maio) - CCI 

 

Programação desenvolvida pelo 23 Milhas, integrada no Serviço Educativo do Município de 
Ílhavo (SEMI), para os distintos tipos de público: 

Exposições 

 Exposição – Os sonhadores de paisagens por Joaquim Marques – 5 de maio a 2 de junho - CCI 

 Exposição - João Carlos – uma parceria entre a Câmara Municipal de Setúbal e o Museu Marítimo 

de Ílhavo - CCI 

O número de pessoas (público e participantes) envolvidas na globalidade das atividades foi de 11 072 

pessoas, distribuídas pelos diversos equipamentos, conforme gráfico infra: 
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Transversalmente a esta programação, e de modo a garantir um efetivo e ativo envolvimento da 

comunidade, a equipa do 23 Milhas deu apoio técnico e de assessoria ao nível da cedência de 

espaços, quer a Associações do Município, quer nos alugueres que ocorrem e que carecem do seu 

apoio para o decorrer das suas iniciativas. 

Atividades Participantes 
Oficinas Video mapping 12º Artes Esc. Sec. Gaf. Nazaré 
Orquestra de percussão e movimento 2º/4º ano CE Vale de Ílhavo 
Fu Tsugi MaiorIdade 
Visita "Apontamentos para viver no Planeta Terra", 
PLANTEIA 8º ano Esc. Sec. Gaf. Nazaré 

Orquestra de percussão e movimento 3º/4º ano EB 1 Gaf. do Carmo 
Visita "Apontamentos para viver no Planeta Terra", 
PLANTEIA 8º ano Esc. Sec. Gaf. Nazaré 

Oficina "Abrigos para Insetos Polinizadores" Público geral 
Planteia em Família Famílias 
Formação Companhia jovem de dança Alunas de dança 

Oficina de Jogos Teatrais 
Centro Escolar Nª Srª do Pranto, 1º 
ano EB 1 Costa Nova, 2º + 3º ano 
EB 1 Costa Nova 

Visita "Monstro Rosa" Jardim de infância 
Visita "Apontamentos para viver no Planeta Terra", 
PLANTEIA 8º ano Esc. Sec. Gaf. Nazaré 

Visita "O dia em que os lápis desistiram" EB 1 Sanguinheira 

Oficina Guarda Rios 11º ano Artes Esc. Sec. Gaf. Naz., 
MaiorIdade, público em geral  

Orquestra de percussão e movimento 3º/4º ano EB 1 Gaf. do Carmo, 2º/4º 
ano CE Vale de Ílhavo 

As árvores não têm pernas para andar 
Jardim de infância Carmo, EB 1 
Encarnação Norte, CE Gafanha 
D'Aquém, EB 1 Ílhavo, Público geral 

Oficina PLANTEIA Jovens Estágio ocupação de tempos 
livres 

Atividário Dança 
3º ano EB 1 Encarnação Centro, 3º 
ano EB 1 Encarnação Norte, 3º ano 
CE Légua Famílias 

Especificalistas 3º ano EB 1 Ílhavo, familias 

Orquestra de percussão e movimento 3º/4º ano EB 1 Gaf. do Carmo, 2º/4º 
ano CE Vale de Ílhavo,  

Atividário Dança 3º ano EB 1 Ílhavo 
As árvores não têm pernas para andar JI Encarnação Sul, EB 1 Costa Nova 

Antiprincesas 3º/4º ano EB 1 Gaf. do Carmo 
MaiorIdade 

Planteia em Família - Antiprincesas Famílias 
Visita "Apontamentos para viver no Planeta Terra", 
PLANTEIA 

MaiorIdade, Centro Paroquial de 
Aradas 
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Oficina de Ilustração com Helena Zália 6º B EB 23 Gaf. da Encarnação, 
MaiorIdade 

Oficina Compostagem sem Jardim Público geral 
Planteia em Família - Oficina de Ilustração com 
Helena Zália Famílias 

 

Exposições 

 Exposição – Os sonhadores de paisagens por Joaquim Marques – 5 de maio a 2 de junho - CCI 

 Exposição - João Carlos – uma parceria entre a Câmara Municipal de Setúbal e o Museu Marítimo 

de Ílhavo - CCI 

O número de pessoas (público e participantes) envolvidas na globalidade das atividades foi de 11 072 

pessoas, distribuídas pelos diversos equipamentos, conforme gráfico infra: 
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4.3  TURISMO, EVENTOS, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E LOCAL E INTERNACIONALIZAÇÃO  

Atividades Desenvolvidas  

Promoção e organização da oferta turística 

 Comparticipação e articulação da presença do programa de televisão “Missão 100% Português”, 

que está a ser produzido para a RTP1, no Município de Ílhavo; 

 Colaboração com a Turismo do Centro para promoção dos agentes locais associados à época 

pascal, focando no comércio local artesanal (incluindo o pão e o folar de Vale de Ílhavo, os 

mercados e outros atrativos locais, sob a forma de mais de 30 sugestões para aquisição de 

produtos ou serviços) e nas iniciativas programas; 

 Colaboração com a Agência de Promoção Regional Centro de Portugal nas “press trips” 

(imprensa): República Checa (diversos jornalistas de imprensa de Praga) e Jornal MG Turismo 

(Minas Gerais – Brasil), e da “fam trips” (agentes de viagens e/ou operadores turísticos): 

Ircomniños (Espanha); 

 Rede das Aldeias de Portugal – avaliação acerca de participação no projeto 

 Reunião com empresa de animação turística unipessoal “Fascínio e Coragem” / Quinta da Paz, 

tendo em vista a inserção da oferta turística da empresa na rede de agentes turísticos locais; 

 Informações diversas, de natureza procedimental, a interessado no licenciamento de alojamento 

local no Município de Ílhavo; 

 Capacitação de colaboradores de hotel/agente de animação turística local (MyWay Kite&Surf) 

nos aspetos da oferta turística local; 

 Colaboração com a Universidade de Stralsund (Alemanha) em visita de estudo de alunos de 

Turismo tendo em vista o aprofundamento das particularidades da gestão municipal turística do 

território do Município de Ílhavo, que inclui um “património rico e diverso, cultural e natural para 

o turismo”; 

 No âmbito do projeto comparticipado “Município de Ílhavo: Destino Turístico Acessível” (P068617 

- Linha de Apoio ao Turismo Acessível), ele próprio fase de finalização, foi concluído o ponto 

referente às bases de textos para traduções; 

 Participação nas Jornadas de Inovação e Transferência de Conhecimento sob o tema Competir, 

na Figueira da Foz (projeto INOVSea); 

 

Projeto “Notoriedade da Ostra produzida no Município de Ílhavo e na Ria de Aveiro” (contrato 
MAR-04.03.01-FEAMP-0191) 

Com o plano de Promoção e Marketing em fase de finalização, foi assinado o contrato de aquisição 

de serviços para a produção de vídeo e fotografia, em conjunto com o projeto “Estação Náutica do 



 
  

 
 

100 

 

Município de Ílhavo: Projeto piloto para a Região de Aveiro”, que se encontra atualmente em 

execução (contrato 28/2022). 

Foi também prestada colaboração no acolhimento na Ria de Aveiro de uma delegação de agentes 

económicos do setor pesqueiro (em especial ligado aos bivalves) do GALP Golfo Ártabro Norte em 

busca de outras práticas e projetos. No Município de Ílhavo tiveram a oportunidade de visitar 

praticamente todos os setores da cadeia de valor da pesca e da mariscultura tendo visitado o Mercado 

da Costa Nova, duas ostreiculturas, o ECOMARE/UA e a Lota, além de terem reunido com a APARA 

– Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro, visitado o Museu Marítimo de Ílhavo, e tido 

ainda oportunidade para constatar as diferenças entre os bivalves endógenos e os seus próprios 

produtos 
 
 

Estação Náutica do Município de Ílhavo 

 
Projeto “Estação Náutica do Município de Ílhavo: Projeto piloto para a Região de Aveiro” 
(contrato MAR-04.03.01-FEAMP-0188) 
A atividade mais relevante do período em reporte prende-se com a organização do acolhimento 

do cruzeiro inaugural do “Caminho Marítimo de Santiago” na Ria de Aveiro, a acontecer entre 4 e 

6 de junho na Ria de Aveiro. 

 

Nos trabalhos, liderados pelo Município de Ílhavo, incluem-se diversas reuniões de articulação 

entre as seis estações náuticas da “Ria de Aveiro” a comunidade intermunicipal de inserção, o 

Porto de Aveiro, a Docapesca, a APARA – Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro, 

o CNBB (parceiro no acolhimento do evento), bem como dos restantes clubes náuticos parceiros 

da ENMI: Clube de Vela da Costa Nova, Associação Náutica e Recreativa da Gafanha da Nazaré 

e Marina Clube da Gafanha, bem como a elaboração do programa social e técnico da iniciativa. 

 
Nas redes sociais do projeto efetuaram-se 10 publicações acerca de atividade turística e/ou 

apresentação dos parceiros Porto de Aveiro, CVCN – Clube de Vela da Costa Nova, Associação 

de Surf de Aveiro, Amigos do Oceano, MyWay Kite&Surf e da própria Câmara Municipal de Ílhavo. 

 

Continua a acompanhar-se e a aprofundar os trabalhos de estruturação de produtos turísticos 

internacionais dos parceiros da ENMI inseridos no projeto IREN – Internacionalização da Rede de 

Estações Náuticas de Portugal. 
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Lojas de Turismo  
 

Número de Atendimentos nas Lojas de Turismo Municipais 
(apenas CMI) 

Loja Abril Maio 
Loja de Turismo Ílhavo 135 159 
Loja de Turismo Costa Nova 505 344 

TOTAL 640 503 
 

Atendimentos nas Lojas de Turismo Municipais 
(apenas CMI) 

 Abril Maio 
Portugueses 134 103 
Estrangeiros 506 400 

TOTAL 640 503 
 

 

Sessões de Formação – Digital Labs 

Integrado no projeto Aveiro Digital Export, a AIDA promoveu em parceria com o Município de Ílhavo 

um ciclo de sessões - Digital labs, com o objetivo de reforçar as competências exportadoras e digitais 

das empresas do Município de Ílhavo.  

Com uma participação média de 25 pessoas, a última sessão sobre Social Media, decorreu na 

Biblioteca Municipal de Ílhavo no passado dia 12 de abril de 2022. 

 

Sessão de Esclarecimentos ‘’Transformar o Turismo e outras linhas de apoio à retoma da 
atividade’’ 

Foi dinamizada no passado dia 22 de abril de 2022, no CIEMar-Ílhavo, uma sessão de 

esclarecimentos com a presença do Núcleo de Apoio ao Investimento Turismo do Centro de Portugal. 

Contou com a participação de uma dezena de participantes, maioritariamente operadores turísticos 

do nosso Município, e teve como objetivo contribuir para a disseminação de informação com vista a 

um turismo mais sustentável, responsável e inteligente. 

 

Responsabilidade Social  

Serviço de Apoio à Formação e Emprego/Gabinete de Inserção Profissional 

 Elaborou e divulgou 9 boletins semanais de ofertas de emprego; 

 Convocou 386 utentes acompanhados pelo Atendimento Social Integrado em parceria com o 

IEFP, por forma a apoiar e encaminhar para ofertas de emprego e/ou formação. A taxa de 
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participação foi de 48,96% com 189 participantes. Pontualmente foram enviadas convocatórias 

para 11 utentes de ASI para inscrição no SAFE, apenas 3 compareceram; 

 Dinamizou 5 Sessões de Direitos e Deveres, contando com a participação de 63 utentes 

residentes nas freguesias da Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo 

e no Município de Vagos. Foram convocados cerca de 146 utentes, havendo, portanto, uma taxa 

de comparências igual a 43,15%; 

 Promoveu 5 Sessões de Informação Coletiva, com o objetivo de apresentação de ofertas 

formativas, Medidas de Apoio, Ofertas do Centro Qualifica e Grupos de Acompanhamento 

personalizado para Emprego. Foram convocados 107 e estiveram presentes 58; 

 Realizou 27 Sessões de Grupos de Emprego Acompanhado, para as quais foram convidados 

240 utentes do Município de Ílhavo (com exceção da freguesia de São Salvador) e Vagos; 

 Foram atendidos presencialmente 78 utentes, na sua maioria, residentes no Município de Ílhavo. 
 

No global dos candidatos acompanhados durante este período, houve 93 encaminhamentos para 

ofertas de emprego, Contrato de Emprego e Inserção, Contrato de Inserção +, Formação, Criação do 

Próprio Emprego e Estágios Ativar.PT. 

A candidatura do projeto GIP terminou a 31 de maio de 2022, pelo que haverá uma prorrogação do 

seu funcionamento até abertura de novas candidaturas.  

Medidas Apoio IEFP: Contrato de Emprego e Inserção 

Integração de três munícipes subsidiadas em projetos novos de trabalho socialmente necessário no 

Município de Ílhavo. Adicionalmente, foi realizada a renovação de um Contrato de Emprego e 

Inserção +, já celebrado em setembro de 2021. 

Foram submetidas 3 candidaturas a Contrato de Emprego e Inserção para integração de 3 

candidatos/as, e 1 de Contrato de Emprego e Inserção + para pessoas com deficiência e 

incapacidade. 

Formação: Igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no local de trabalho 

Promovidos e ministrados pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) os 

Laboratórios de Igualdade e Não Discriminação no Local de Trabalho tem por objetivo promover a 

dimensão da igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no trabalho e no emprego, 

combater a segregação nas profissões e eliminar as discriminações laborais.  

Dirigido a públicos estratégicos determinantes na mudança de mentalidades no domínio da igualdade 

entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional decorreu de 6 a 19 de 

maio, com um total de 58h (síncronas e assíncronas). 
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Inovação Territorial e Económica   

Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo 

Na sequência da aprovação do projeto INOV@IERA – Inovação no apoio ao empreendedorismo na 

Região de Aveiro, houve uma reunião técnica a 22 de abril na Comunidade Intermunicipal da Região 

de Aveiro para discussão das ações a serem levadas a cabo em cada pólo de incubação da Rede. 

Foram realizados três consultórios de empreendedorismo no período em análise. Os primeiros, por 

se tratar de assuntos relativos a licenciamento e instalação de empresa, foram encaminhados para 

candidatura de aquisição na Área de Acolhimento Empresarial da Gafanha d’Aquém. O terceiro 

consultório, a 2 de maio, foi encaminhado formulário de candidatura para Incubação. 

Concomitantemente, a empresa NORD PORTUGAL, solicitou prorrogação do período de incubação, 

tendo sido aprovado por 12 meses. 

 

Projetos de parceria 

Promoção de ecossistema empreendedor 

Prio Jump Start – Programa de aceleração para startups. Participação no lançamento no passado 

dia 18 de maio de 2022. 

 

COMSOLVE 

Pressupõe a criação de uma Comunidade Energética na freguesia de São Salvador, com a instalação 

de painéis fotovoltaicos e produção de energia para a comunidade (serviços, habitações, etc.) 

Igualmente previsto está a instalação de um posto de carregamento automóvel.   

O projeto está a ser executado em parceria com o IT – Instituto de Telecomunicações.  

 

Projetos Cofinanciados 

Operação Designação da Operação Estado Candidatura 

FSUE-02-
9999-FSUE-
000223 

Combate pandemia COVID-19: Apoio às despesas 
realizadas de março a setembro.2020 

Pedido Pagamento Validado. 
A aguardar reembolso. 

CENTRO-04-
3118-FSE-
000100 

Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - 
PEPAL Concluído 

CENTRO-03-
5673-FEDER-
000033 

Centro Escolar da Gafanha de Aquém Em Execução. 
Reprogramação submetida. 

MAR20-01-
77P5-FEAMP-
000118 

Construção de rampa de acesso para as embarcações no 
cais de abrigo para a pesca artesanal na zona da Mota, 
Gafanha da Encarnação 

Em Execução. Pedido de 
reprogramação validado 

31/05/2022 
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CENTRO-09-
2316-FEDER-
000092 

Centro para a Valorização e Interpretação da Religiosidade 
ligada ao Mar e Loja Social – Reabilitação do antigo Quartel 
dos Bombeiros 

Concluída. Revisão de 
Preços. Necessário efetuar 

reprogramação. 
MAR20-04-
80S3-FEAMP-
000192 

Formação para o Mar e para a Ria de Aveiro: Vela para 
Todos 

Em Execução até 
31/07/2022 

CENTRO-09-
1406-FEDER-
000047 

PAMUS – Percurso 11 – Corredor Ciclável – Zona Industrial 
da Mota - Gafanha da Nazaré Em execução 

CENTRO-02-
0853-FEDER-
000020 

Área de Acolhimento e Inovação Empresarial da Gafanha de 
Aquém, São Salvador, Ílhavo (AAIE) 

Concluída. Necessidade de 
fazer reprogramação.  

CENTRO-09-
1406-FEDER-
000045 

PAMUS – Percurso 1 – Corredor Ciclável – Centro de Ílhavo 
- Zona Industrial da Mota 

Concluída. Necessidade de 
fazer reprogramação.  

CENTRO-09-
2316-FEDER-
000176 

Requalificação do Parque da Malhada Concluída. Necessidade de 
fazer reprogramação.  

CENTRO-03-
5673-FEDER-
000242 

Remoção de Coberturas de Fibrocimento na Escola Básica 
da Gafanha da Nazaré 

Aceite pelas Entidades / 
Contratada 

CENTRO-09-
4943-FEDER-
000045 

Habitação social do Bebedouro Em execução. Necessária 
reprogramação.   

CENTRO-09-
2316-FEDER-
000177 

Requalificação do espaço urbano central / jardim Henriqueta 
Maia Concluída. Relatório Final  

CENTRO-09-
2316-FEDER-
000121 

Requalificação da Rua João Carlos Gomes Concluída. Necessária 
reprogramação.  

CENTRO-09-
2316-FEDER-
000084 

Requalificação da Rua Carlos Marnoto Concluída. Relatório Final  

CENTRO-09-
1406-FEDER-
000010 

PAMUS – Percurso 8 – Corredor Ciclável – Secção entre a 
Bresfor/Rotunda da APA/Ponte da Barra 

Concluída. Necessária 
reprogramação.  

MAR20-04-
80S3-FEAMP-
000191 

Notoriedade da Ostra produzida no Município de Ílhavo e na 
Ria de Aveiro 

Em Execução até 
31/07/2022 

MAR20-01-
77P5-FEAMP-
000015 

Recuperação dos armazéns de aprestos do cais de abrigo 
para pesca artesanal Concluída. Relatório Final  

MAR20-04-
80S3-FEAMP-
000190 

Navio Museu Santo André: Museografia, Beneficiação e 
Reabilitação Concluído. 

CENTRO-09-
2316-FEDER-
000112 

Requalificação do Bairro dos Pescadores Em Execução 

CENTRO-09-
2316-FEDER-
000025 

Reabilitação Rua Dr. Samuel Maia Concluída. Relatório Final  

CENTRO-07-
2114-FEDER-
000019 

Territórios com história: o mar, a pesca e as comunidades - 
programação cultural em rede dos municípios de Ílhavo, 
Peniche e Murtosa 

Em Execução 

CENTRO-09-
1406-FEDER-
000044 

PAMUS – Percurso 2 – Corredor Ciclável – Centro de Ílhavo 
- Avenida dos Bacalhoeiros (Nó) Concluída. Relatório Final  
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MAR20-04-
80S3-FEAMP-
000188 

Estação Náutica do Município de Ílhavo: Projeto piloto para 
a Região de Aveiro 

Em Execução até 
31/07/2022 

CENTRO-03-
5673-FEDER-
000241 

Remoção de coberturas de fibrocimento na Escola 
Secundária Doutor João Carlos Celestino Gomes Concluída. Relatório Final  

MAR20-01-
77P5-FEAMP-
000016 

Recuperação de Estruturas Flutuantes do Cais dos 
Pescadores da Costa Nova Concluída. Relatório Final  

CENTRO-09-
2316-FEDER-
000120 

Requalificação dos Acessos e Zona Verde Junto ao CIEMar Concluída. Relatório Final  

ICNF Esterilização, Campanhas, etc. de Animais Errantes Em Execução 
ICNF/DGAV Expansão CROACI Em Execução 
Turismo de 
Portugal Município de Ílhavo: Destino Turístico Acessível Em Conclusão 

Fundo 
Ambiental Aquisição de duas viaturas elétricas - concurso 2019 Em Execução 

Fundo 
Ambiental Aquisição de duas viaturas elétricas - concurso 2020 Em Execução 

Fundo 
Ambiental Aquisição de duas viaturas elétricas - concurso 2021 Em Execução 

POCI-07-
62G4-FEDER-
181544 

Apoio à transição climática - Intervenções em espaços 
verdes e de lazer no Município de Ílhavo Submetida 

PRR 
Acessibilidade
s 360 

Passeios na Barra 2.ª fase - T652116005-7754 - 
valor 50.877,50 € 

Submetida 

PRR 
Acessibilidade
s 360 

Passeios na Barra 3.ª fase - T652365802-2153 - valor 
303.142,50 

Submetida 

PRR 
Acessibilidade
s 360 

Rua S. Francisco Xavier - T652968204-5188 - 
valor 366.369,12 

Submetida 

PRR 
Acessibilidade
s 360 

Av.ª N.ª Sr.ª da Saúde - T653576345-1491  - valor 
284,657,30 

Submetida 

PRR 
Acessibilidade
s 360 

Acessibilidades 360 - edifícios / Salão Cultural GE - 
T653580626-4007  - 13.068,75 

Submetida 

PRR 
Acessibilidade
s 360 

Acessibilidades 360 - edifícios / CCI Portas automáticas - 
T653996692-2520  - 3.613,14 

Submetida 
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Ílhavo e Paços do Município, 8 de junho de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo 

 

 

 

 

 

 


