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1. Gincana Rodoviária 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar, no próximo dia 26 de março, entre as 15h30 e as 17h30, a 

2.ª edição da Gincana Rodoviária, na Escola Municipal de Educação Rodoviária. 
A Gincana Rodoviária, organizada em articulação com as Atividades de Enriquecimento Curricular, 

nomeadamente com a Atividade Física e Desportiva, é dirigida aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e procura abordar, de forma divertida e aliciante, temáticas no âmbito da Segurança Rodoviária, 
dinamizando um conjunto variado de desafios “rodoviários”. 

Atenta à problemática da sinistralidade rodoviária, a Câmara Municipal de Ílhavo considera 
importante continuar a trabalhar a temática da prevenção, sensibilizando as crianças e os jovens para 
uma conduta mais responsável na via pública e consciencializando docentes, famílias e comunidade em 
geral para a importância da Prevenção Rodoviária. A aposta na Educação Rodoviária é efetivamente 
uma estratégia por excelência na prevenção da sinistralidade, assumindo a importância do 
desenvolvimento de processos pedagógicos que favoreçam a apropriação de conhecimentos que 
possam desencadear comportamentos, atitudes e valores no sentido de uma utilização mais segura da 
via pública. 

Nesta 2.ª edição da Gincana Rodoviária vão participar das turmas de 3.º e 4.º anos de Atividade 
Física e Desportiva, da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Farol da Barra, envolvendo cerca de 50 
crianças. 

 
 
2. Seminário “Passos para a criação da sua empresa!” 
 
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 o Seminário “Passos para a criação da sua empresa!”, 
no próximo dia 27 de março (quinta-feira), entre as 14h00 e as 18h00, no Auditório do Museu Marítimo de 
Ílhavo. 

Com esta ação, 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. 

 “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?” Em parceria com a empresa 
Liconsultores, este seminário tem como objetivo esclarecer todas estas primeiras questões que se 
colocam quando se perspetiva criar uma empresa, contando com oradores experientes e com vasto 
conhecimento nas diversas áreas da criação de empresas. 

  
Programa 
14h00 – Receção dos participantes 
  
14h15 – Elaboração do Plano de Negócios. 
Apoios Existentes 



  
15h05 – Quais os passos para a constituição de sociedades/Inicio de atividade. 
A importância da organização de documentos para a contabilidade. 
Requisitos dos documentos contabilísticos. 
Obrigações fiscais a cumprir/Declarações fiscais a enviar. 
  
INTERVALO 
  
16h00 – Ser empreendedor: auto-motivação e resiliência 
  
16h40 – Os passos para a criação da identidade da empresa. 
Do conceito ao logótipo e à marca. 
A comunicação da marca. 
  
17h20 – Promoção do negócio a partir dos canais digitais 
 
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através do e-mail safe@cm-ilhavo.pt ou do 

telefone 234 092 496. 
 
 


