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1. Assinatura de Contrato de Incubação da Iniciativa Empresarial 
SmartCoast – Tecnologia ao Serviço das Atividades Marítimas 

 
Teve lugar ontem, dia 18 de janeiro, a assinatura do Contrato de Incubação da iniciativa 

empresarial SmartCoast – Tecnologia ao Serviço das Atividades Marítimas, entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo e a Inova-Ria – Associação de Empresas para uma Rede de Inovação, entidade coordenadora 
desta iniciativa.  

A iniciativa empresarial SmartCoast, que surge alinhada com o Plano de Incentivo ao 
Empreendedorismo do Município de Ílhavo, visa a promoção de novas ideias e negócios de base 
tecnológica alicerçados no conhecimento e na investigação científica associada através de uma nova 
abordagem estratégica para as zonas costeiras e que evidencie o potencial destes espaços no âmbito da 
Economia do Mar.  

Atualmente, esta iniciativa empresarial regista o envolvimento de um conjunto alargado de atores 
com destaque para as Universidades de Aveiro e de Coimbra, Instituto Politécnico de Leiria, Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro, Pólo de Competitividade das Tecnologias de Informação, 
Comunicação e Eletrónica, Instituto de Telecomunicações, Fórum Oceano, o Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera, o FOR-MAR, o Instituto de Ambiente e Desenvolvimento, o Fraunhofer Institute Portugal, 
bem como de um conjunto alargado de empresas, designadamente do sector das tecnologias de 
informação, comunicação e eletrónica.  

A Incubadora de Empresas do Município de Ílhavo, cuja principal missão é apoiar os 
empreendedores no desenvolvimento das suas ideias de negócio através da disponibilização de meios 
que lhes permitam transformar os seus projetos em realidades empresariais, recebe assim mais uma 
iniciativa empresarial de referência para a Economia do Mar, que potenciará novos negócios, a criação 
de postos de trabalho e a qualidade de vida no Município de Ílhavo. 

 
 

2. Workshop de Danças Latinas agendado para 27 de janeiro 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover, no próximo dia 27 de janeiro, entre as 19h15 e as 

20h15, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, mais um Workshop de Danças Latinas “Salsa, 
Merengue e Cha-Cha-Chá”, no âmbito do Programa Municipal Desporto para Todos. 

A dança tem uma forte influência na sociedade, como via de socialização e trabalha ludicamente o 
ritmo, a memória e a coordenação. 

Por isso, venha experimentar estes três tipos de dança muito alegres, sensuais e contagiantes, 
numa mescla de ritmos, com passos fáceis e uma mistura de sons que criam uma sonoridade com 
“sabor” latino-americana. 

 
A participação é gratuita e não necessita de inscrição prévia. 
Esperamos por si! 
  
Mais informações pelo n.º de telefone 234 329 679 ou pelo e-mail desporto@cm-ilhavo.pt. 
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