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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
Câmara Municipal de Ílhavo 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
“Jovens com Futuro” contará com a participação de Celso Carvalho da Incubadora de
Empresas da Universidade de Aveiro e Miguel Condesso responsável da empresa Dteco,
que abordarão os temas  do empreendedorismo jovem e do papel das incubadoras de
empresas. A encerrar este painel com apresentação do seu percurso profissional teremos
o testemunho do jovem empreendedor  Din is  Ramos "noca-myBikes" .

O segundo painel é subordinado ao tema “Os Jovens e o Consumismo” e contará com
a participação de José Bonifácio Presidente do Conselho Clínico do Agrupamento de Centros
de Saúde , que apresentará os perigos do consumo de tabaco e alcoól sobretudo em idade
jovem. Ainda neste painel teremos a presença de Irina Saur-Amaral, diretora do IPAM Lab
Aveiro que abordará a temática do consumo racional e planeado.

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. Estes grupos serão também responsáveis pela
elaborarão das 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 IX Jornadas da Juventude do Município
de Ílhavo.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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