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1. Dia do Museu | 12 de abril 
 

O Dia do Museu celebra-se todos os meses com diversas atividades. Em abril celebra-se já no 
próximo domingo, dia 12.   

Trata-se de um dia dedicado ao património do Museu Marítimo de Ílhavo, em particular ao Aquário 
dos Bacalhaus, em que o Museu proporciona ao público uma experiência criativa e didática, ao mesmo 
tempo gratificante e que favoreça o desejo de regressar para uma outra visita.  

Neste mês de abril, duas propostas indicadas para famílias: "Visita Salgada+Mergulhador por um 
dia", Visita especial ao Museu, e "Descobrir e Construir!", uma oficina à exposição de fotografia “Rostos” 

 
Programa: 
14h30 - Visita salgada + Mergulhador por um dia 
Visita especial dedicada à última aventura dos portugueses no Mar: a pesca do Bacalhau à linha 

na Terranova e Gronelândia. No Aquário dos Bacalhaus a visita introduz alguns conceitos ligados à 
biologia deste peixe. No final dá-se a conhecer o processo de tratamento e alimentação dos Bacalhaus e 
o funcionamento do Aquário. 

 
Indicado para famílias · limitado a 50 pessoas 

 
16h30 - Descobrir e Construir! - Oficinas da exposição “Rostos” 
 
Como era o interior dos navios que pescavam o nosso bacalhau? Que materiais eram utilizados? 

Vamos explorar esses conhecimentos e construir o nosso navio com materiais que utilizamos no dia a 
dia. Aprender, inovar e reciclar com a magia da história do mar e da construção naval 

 
Indicado para famílias · limitado a 15 participantes 
 
Marcação prévia: T 234 329 990 · museuilhavo@cm-ilhavo.pt 

 
 
 

2. Brokerage Event “Mar e Ria” 
 
Realiza-se no próximo dia 13 de abril, a partir das 14h00, no CIEMar-Ílhavo, o Brokerage Event 

“Mar e Ria”, no âmbito da IERA (Incubadora de Empresas da Região de Aveiro) – Pólo de Ílhavo. 
 
Programa: 
14h00 - Receção dos Participantes 
 
14h15 - Sessão de Abertura 
             Fernando Caçoilo - Câmara Municipal de Ílhavo 
             Carlos de Pascoal Neto - Universidade de Aveiro 
                               
14h30 - Desafios do setor do Mar e Ria 
             IPMA 
             Teresa Fidélis - Departamento de Ambiente e Ordenamento, UA 
             Rui Costa - Rui Costa e Sousa, S.A. 

mailto:museuilhavo@cm-ilhavo.pt


             Valentina Chkoniya e Carlos Teixeira - VTMar 
             Q&A 
 
15h20 - Oportunidades do setor do Mar e Ria 
             Carla Coimbra  - Comissão Coordenação e Desenv. Regional do Centro 
             Carlos Miguez Barroso - Departamento de Biologia, UA 

Tiago Vila Real e Fernando Catarino - SalTalQual, Lda. 
Frederico Cerveira - Inclusion Yatchs 

             Q&A 
  
16h20 - Pausa para Café e Networking 
 
16h50 - Competências para o setor do Mar e Ria 
             Oceano XXI 

Filomena Cardoso Martins - Plataforma Tecnológica do Mar, UA 
Helena Abreu - Alga Plus, Lda. 

             Q&A 
 

 
Os Encontros Brokerage pretendem incentivar o estabelecimento de parcerias estratégicas que 

possibilitem o desenvolvimento sustentado das novas empresas instaladas nos polos da IERA, bem 
como apoiar o incremento da inovação nas empresas já estabelecidas. Esta ação contempla assim a 
realização de encontros de empresas, investigadores/docentes e representantes de entidades com 
afinidades sectoriais e/ou tecnológicas, contribuindo para um contacto direto entre potenciais parceiros e 
possibilitando o surgimento de projetos em consórcio. 

Os Encontros do Ecossistema IERA têm como objetivo juntar empreendedores, gestores e 
técnicos dos polos da IERA, tendo em vista a partilha de experiências, a identificação de boas práticas, o 
reforço do trabalho em rede e o debate de temáticas associadas ao empreendedorismo e à inovação.  

Considerando o estado atual de desenvolvimento dos polos IERA, o público-alvo e os objetivos 
destas ações são a partilha de conhecimentos e o apoio aos empreendedores. 

 
É de participação gratuita, sendo que é obrigatório realizar inscrição prévia através de safe@cm-

ilhavo.pt ou 234 092 496. 
 


