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1. Workshop “Internacionalizar: 3 questões fundamentais: - Onde? Como? e 
Quando?” 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo, através da sua Incubadora de Empresas e em parceria com a 

Universidade de Aveiro, vai promover o Workshop “Internacionalizar: 3 questões fundamentais: - Onde? 
Como? e Quando?”, no dia 26 de fevereiro, às 15h00, no CIEMar-Ílhavo.  

Esta ação tem como objetivo sensibilizar as empresas do Município de Ílhavo e da Região de Aveiro 
para os aspetos fundamentais do processo de internacionalização, abordando três grandes questões: 
qual o momento certo para o arranque do processo, quais os mercados a privilegiar e qual a forma de 
entrada. 

Através da análise de algumas ferramentas de gestão e comunicação, pretende-se que as empresas 
identifiquem quais as competências necessárias para iniciar ou acelerar o processo de 
internacionalização. 

A participação neste workshop é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia (vagas limitadas), através 
dos seguintes contactos: safe@cm-ilhavo.pt ou 234 092 496. 

 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt 
 
 
2. Oficinas Criativas 2014 
 
No âmbito do seu projeto Oficinas Criativas 2014, a Câmara Municipal de Ílhavo disponibiliza, a partir 

deste mês de fevereiro, um novo leque de oportunidades para alargar ou enriquecer os conhecimentos 
em áreas tão diversas como culinária, dança, bijutaria, costura, etc.  

 As Oficinas Criativas destinam-se genericamente a todas as pessoas interessadas na temática a 
abordar em cada uma delas e funcionam preferencialmente em horário pós laboral, em horas e dias a 
definir especificamente em cada um dos casos.  

O acesso passará, obrigatoriamente, pela inscrição individual em cada uma das Oficinas, através do 
preenchimento de um formulário próprio que poderá ser solicitado nos Fóruns Municipais da Juventude 
(Ílhavo, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo). A inscrição terá de ser 
acompanhada da liquidação do respetivo custo da Oficina, que terá início quando a turma estiver 
preenchida. 

No final de cada módulo será entregue a cada formando o Certificado de Participação. 
 

 
 
Culinária – Dicas simples e saborosas 
15, 22 e 29 de março (15h00~17h30) 
N.º de horas: 7,5h 
Custo: 20€ por pessoa 
Local: Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré 
Material incluído com degustação no final. 
 



Culinária Vegetariana 
18, 20, 25 e 27 de março (18h00~20h00) 
N.º de horas: 8h 
Custo: 40€ por pessoa 
Local: FMJ Gafanha do Carmo 
Material incluído. 
 
Bijutaria – Feltro 
22 de março (14h00~18h00) 
N.º de horas: 4h 
Custo: 20€ por pessoa 
Local: Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Encarnação 
Com material incluído. 
 
Hip Hop – Full Dance 
2, 3, 4 e 5 abril  
Em horário pós-laboral (a definir) 
N.º de horas: 6h 
Custo: 8€ por pessoa 
Local: Centro Cultural Ílhavo 
 
Wokshop de Páscoa – Reciclar para surpreender 
11 de abril (18h00~20h00) 
Custo: 12€ por pessoa 
Local: Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Encarnação 
Com material incluído 
 
Aventais Pintalgados 
16, 23 e 30 de abril (18h00~20h00) 
Custo: 27€ por pessoa 
Com material incluído. 
 
Workshops Dia da Mãe - Porta-moedas em tecido 
28 e 29 de abril (18h00~20h00) 
Custo: 10€ por pessoa 
Com material incluído. 
 
Arraiolos 
Abril a junho  
Terças e quintas-feiras (20h30~23h00) 
N.º de horas: 60 
Custo: 50€ por pessoa 
Local: Fórum Municipal da Juventude da Gafanha do Carmo 
 
Contadores de histórias 
Junho 
Sábados (10h00~13h00/15h00~18h30) 
N.º de horas: 25h 
Custo: 52€ por pessoa 
Local: Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo 
 
 
Nota: Datas sujeitas a alteração.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


