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Amanhã, sexta-feira, dia 16 de março, terá lugar na Biblioteca Municipal de Ílhavo a oitava
edição das Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo, com início previsto para as 9.30h.

Numa iniciativa direcionada aos Alunos do 3.º Ciclo do Município, serão abordados temas
relacionados com o seu desenvolvimento físico e intelectual, numa aposta continuada da
CMI no acompanhamento e promoção de atividades complementares na formação dos
munícipes mais Jovens.

As Jornadas contarão com 2 painéis temáticos. O primeiro painel subordinado ao tema
“Novos Desafios Profissionais” contará com a participação de Helena Gata da TESE e de
Ana Daniel da Universidade de Aveiro, que abordarão os temas inovação social e local, o
empreendedorismo jovem e ainda as incubadoras de empresas. A encerrar este painel com
apresentação do seu percurso profissional teremos o testemunho da estilista e empresária
Susana Gateira.

O segundo painel é subordinado ao tema “Redes Sociais” e contará com a participação
de Lídia Oliveira da Universidade de Aveiro, que apresentará as vantagens de uma boa
utilização das redes sociais apresentando exemplos concretos de como estas ferramentas
podem ser o veículo de novas oportunidades de emprego, do encontro de amigos do acesso
rápido e partilha de variada informação. Ainda neste painel teremos a presença de Miguel
Machado, do Instituto Pedro Nunes de Coimbra, que abordará os perigos eminentes da
utilização das Redes Sociais que, na sua maioria, derivam da ingenuidade da partilha de
informações pessoais apresentando um conjunto de dicas úteis para uma utilização mais
segura.

Com o objetivo de se alcançar uma maior e mais fácil interatividade entre oradores e
participantes serão criados grupos de trabalho, cada um coordenado por um professor, que
apresentarão as questões para os oradores e elaborarão as conclusões de cada temática
exposta.

Com a realização desta iniciativa pretende-se assim que o debate seja aberto e elucidativo
motivando a discussão e partilha das ideias de temas atuais e do interesse dos nossos
munícipes mais Jovens.

Nota: segue em anexo o programa completo das VIII Jornadas da Juventude do Município
de Ílhavo.

Agradecemos desde já a sua presença e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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VIII Jornadas da Juventude do Município de Ílhavo
Data | 16 de Março de 2012
Local | Sala Polivalente da Biblioteca Municipal
Organização | Câmara Municipal de Ílhavo

PROGRAMA
09h15 - Recepção dos participantes e entrega da documentação

09h30 - Sessão de Abertura - Dra. Beatriz Martins - Vereadora da Juventude

10h00 - Painel I - Novos Desafios Profissionais
. Dra. Helena Gata - TESE (inovação social e local)
. Dra. Ana Daniel - UA (empreendedorismo jovem e incubadora de empresas)
. Susana Gateira - Estilista / Empresária (testemunho percurso profissional)

10h45 - Debate e discussão temática

11h15 - Pausa para café

11h30 - Painel II - Redes Sociais
. Dra. Lídia Oliveira - Universidade de Aveiro (redes sociais - boa utilização)
. Eng. Miguel Machado - Instituto Pedro Nunes, Coimbra (redes sociais - perigos eminentes)

12h15 - Debate e discussão temática

13h00 - Pausa para almoço

14h30 - Reinício dos trabalhos

15h30 - Conclusões

16h00 - Encerramento dos trabalhos

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa Nº 20

15 de março de 2012

informação

02/02


