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1. Kuarta Segura “Preparação para Exames” 
 
A Câmara Municipal Ílhavo vai promover, no próximo dia 29 de abril, mais uma “Kuarta Segura”, 

contemplando duas sessões subordinadas ao tema “Preparação para Exames”. 
Especialmente dirigida aos alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, esta iniciativa 

decorrerá na Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER) e será dinamizada pela Dr.ª Joana 
Miguel Seabra, psicóloga. 

Para as duas sessões que decorrerão das 9h30 às 11h00 e das 14h15 às 15h45, a Câmara 
Municipal convidou as turmas de 4.º ano das Escolas EB1 da Chousa Velha e EB1 da Marinha Velha, 
respetivamente, esperando envolver cerca de 50 participantes. 

No final das sessões será entregue um certificado e é ainda esperado que os alunos desfrutem do 
tão apreciado momento na pista exterior. 

 
 
2. Sessão de Divulgação da Empregabilidade na Região de Aveiro | Ílhavo 
 
O CIEMar-Ílhavo vai acolher, no próximo dia 6 de maio, pelas 14h30, a Sessão de Divulgação da 

Empregabilidade na Região de Aveiro para o Município de Ílhavo, promovida pela IERA - Incubadora de 
Empresas da Região de Aveiro, no âmbito do projeto PAVEI - Plataforma para Apoio e Valorização do 
Empreendedorismo e da Inovação. 

Esta iniciativa tem por objetivo dar a conhecer os resultados do Diagnóstico de Caracterização da 
Empregabilidade na Região de Aveiro para o Município de Ílhavo, realizado pela AIDA - Associação 
Industrial do Distrito de Aveiro, e promover a divulgação dos perfis profissionais com maior carência de 
trabalhadores ou baixo nível de empregabilidade, bem como as suas características de atratibilidade. 

  
Programa: 
14h30  
Sessão de abertura 
14h45  
Apresentação dos sectores, perfis e requisitos de empregabilidade na Região de Aveiro | 
Município de Ílhavo 
15h15  
Testemunhos de empresas   
15h35 
Testemunhos de reconversão profissional 
16h10  
Competências empreendedoras no Mercado de Trabalho 
16h30  
Análise da oferta formativa existente e a criar 
16h50  
Apoios à Contratação 
17h15  
Encerramento   

 
Informações | Inscrições 
A iniciativa é gratuita, mas carece de inscrição até ao próximo dia 30 de abril, para o e-mail: 

n.almeida@aida.pt. 

mailto:n.almeida@aida.pt.

