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1. XII Encontro InterEscolas 

 

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com as três EB 2,3 e as duas Escolas Secundárias do 
Município, promove durante o dia de hoje, a décima segunda edição do Encontro InterEscolas. 

Esta iniciativa, especialmente direcionada aos Alunos e Professores das referidas Escolas, pretende 
promover um maior contacto e troca de experiências entre todos os elementos da Comunidade Escolar, 
proporcionando a participação num conjunto diversificado de interessantes atividades, enriquecedoras 
para o crescimento dos nossos jovens.  

O Encontro InterEscolas tem início às 9h30 com a realização da VIII Assembleia Municipal Jovem, no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo e contará com a presença do Presidente da Câmara que 
responderá às perguntas dos alunos durante a manhã (a partir das 10h30), do Presidente da Assembleia 
Municipal e da Vereadora da Juventude, num momento de partilha e interação dos jovens com a Câmara 
Municipal, estimulando a sua participação na vida ativa do Município e consequentemente da 
Comunidade em que estão inseridos.  

Numa sessão informal de trabalho os jovens poderão partilhar as preocupações e propostas, bem 
como apresentar as principais ideias para o futuro da sua Terra, participando em debates temáticos 
relacionados com as temáticas da Cidadania, Solidariedade, Ambiente, Saúde Juvenil, Desporto, entre 
outros temas que forem considerados pertinentes debater. 

Pelas 21h30 terá lugar no Centro Cultural de Ílhavo o VIII Sarau InterEscolas, constituindo 
uma excelente oportunidade para conhecer o que de melhor se faz nas nossas Escolas em áreas tão 
distintas como a música, a dança e o teatro. 

Estas atividades realçam a evidência da importância da aposta política da Câmara Municipal de 
Ílhavo na Juventude, em particular na componente específica da sua Educação, disponibilizando um 
conjunto de programas, projetos e iniciativas, planeadas e estruturadas de forma a proporcionar o 
desenvolvimento de novas competências, contribuindo para um encarar de futuro com espírito crítico, 
criativo e sobretudo participativo no meio social em que os jovens se integram. 
 
 

      2. Ações de Emprego e Empreendedorismo 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo, através do seu Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego (SAFE) e 
da sua Incubadora de Empresas, vai levar a cabo duas ações subordinadas aos temas do emprego e do 
empreendedorismo, destinadas aos desempregados, empreendedores e público em geral. 

Com estas ações, pretende-se promover o emprego e contribuir de forma ativa e dinâmica para a 
criação de uma atitude empreendedora, fomentando o espírito empresarial e de autoemprego, 
permitindo, também, potenciar a criação de postos de trabalho e de riqueza no Município de Ílhavo e na 
Região de Aveiro. 

  
» Sessão de apresentação da rede EURES (Serviços de Emprego Europeus) 
12 de março (quarta-feira), 15h00  



Que ofertas de emprego existem na Europa? Que serviços de apoio existem? Como posso 
candidatar-me às ofertas europeias? O que devo saber antes de me candidatar? Estas são algumas das 
questões que se colocam quando há intenção de emigrar ou de conhecer novas formas de trabalho. 

Esta ação, que decorrerá no dia 12 de março, pelas 15h00, pretende apresentar os serviços da rede 
EURES, cujo objetivo é prestar informação, aconselhamento e serviços de recrutamento e colocação em 
benefício de trabalhadores e empregadores.  

A sessão é dirigida a todos aqueles que pretendam trabalhar nos países da União Europeia ou que 
pretendam obter mais informação sobre o processo de recrutamento e conta com a presença da 
conselheira EURES da Região Centro, Dora Silva. 

 
» Seminário “Passos para a criação da sua empresa!” 
27 de março (quinta-feira), 14h00 
Como passo da visão para a ação? Como elaboro um plano de negócios? Como devo lidar com os 

requisitos legais e fiscais? Como devo promover o meu negócio? Estas são as primeiras questões que se 
colocam quando se perspetiva criar uma empresa. 

Com o objetivo de esclarecer todas estas questões, no dia 27 de março, das 14h00 às 17h00, vai 
decorrer, em parceria com a empresa Liconsultores, o seminário sobre o tema “Passos para a criação da 
sua empresa!”.  

O seminário contará com oradores experientes e com vasto conhecimento nas diversas áreas da 
criação de empresas. 

 
As ações decorrerão no CIEMar-Ílhavo, sendo a participação GRATUITA mas sujeita a inscrição 

prévia, através do email safe@cm-ilhavo.pt ou do contacto telefónico 234 092 496.  
 


