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1. Aula de Zumba – Programa Municipal Desporto para Todos 
  
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover no próximo domingo, dia 25 de janeiro, entre as 10h00 

e 12h00, no Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Encarnação, uma Mega Aula de Zumba. 
Realizada no âmbito do Programa Municipal Desporto para Todos, esta iniciativa será dinamizada 

pelos monitores Carla Reis e Vítor Monteiro. 
A participação é gratuita e não necessita de inscrição prévia, bastando aparecer no local indicado. 
  
O Programa Municipal Desporto para Todos tem como objetivo ajudar as pessoas a mudar os seus 

hábitos de vida sedentários. Caminhadas, corridas, hidroginástica, aulas de grupo, entre outras, são 
algumas das atividades do referido programa, que a Câmara Municipal de Ílhavo disponibiliza de forma 
gratuita para toda a população, fidelizando-a para a prática regular de atividade física, num ambiente 
agradável e descontraído, todas as quartas entre as 19h00 e as 20h00.  

Fica desde já o desafio dirigido a todos, muito em especial àqueles que pretendam iniciar a prática 
regular de atividade física de forma saudável, devidamente enquadrada por profissionais de Educação 
Física competentes e em espaços adequados. 

 
Contamos com a sua presença. 
 
Mais informação em www.cm-ilhavo.pt ou pelo e-mail desporto@cm-ilhavo.pt. 
 
 
2. Educação Ambiental no Município de Ílhavo é distinguida como uma “ÉS +”: 

Iniciativa de Alto Potencial em Inovação e Empreendedorismo 
  
A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se com a distinção “ÉS+” que o Centro de Educação 

Ambiental Municipal de Ílhavo e todo o Programa Educativo para o Ambiente que lhe está subjacente 
receberam ontem, dia 21 de janeiro, numa Sessão Pública que teve lugar na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa. 

A Certificação “ÉS+” é uma iniciativa liderada pelo Instituto de Empreendedorismo Social em 
estreita colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian, com a Fundação EDP, o IAPMEI e o 
INSEAD e fará com que o CEA passe imediatamente a ter o reconhecimento nacional e internacional 
pelo trabalho realizado, com oportunidades de divulgação e reconhecimento do mesmo e com acesso 
privilegiado a um Networking de pares de grande qualidade e diversidade. 

O trabalho que ao nível da Educação Ambiental é desenvolvido no Município de Ílhavo mereceu 
referência especial em três Áreas de Intervenção -  Desenvolvimento de Competências”, 
“Desenvolvimento dos Jovens” e “Educação para a Cidadania” – por parte do Conselho Académico e 
Científico, formado por um painel de especialistas académicos e com experiência internacional em 
Inovação e Empreendedorismo que analisou todas as iniciativas. 

Trata-se da única certificação em Portugal para as Boas Práticas de Inovação 
e Empreendedorismo que “procura as iniciativas que resolvem problemas sociais/ambientais 
negligenciados com elevado potencial de transformação positiva na sociedade, desafiando a visão 
tradicional e utilizando modelos de negócio inovadores com potencial para crescerem e/ou se replicarem 
noutro local geográfico”. 

 
 

 


