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1. Ílhavo Sea Festival 2016 
 
O Vereador do Pelouro do Turismo, Eng. Paulo Costa, vai participar, entre os dias 28 e 30 de 

janeiro, na Conferência Anual da Sail Training International (STI) que terá lugar no Québec (Canadá).  
Esta presença tem como objetivo a promoção do Município de Ílhavo e o seu Porto de Aveiro como 

“Friendly Port”, convidando os Veleiros a participar na edição 2016 do Ílhavo Sea Festival que irá 
decorrer de 5 a 8 de agosto. 

Depois do enorme sucesso da Regata Comemorativa dos 500 Anos do Funchal, em 2008, e do 
Ílhavo Sea Festival, em 2012, momentos que receberam centenas de milhar de pessoas e que se 
revelaram de capital importância para a afirmação nacional e internacional do Município de Ílhavo, 
enquanto terra que tem “o mar por tradição”, e que constitui a maior referência da pesca do bacalhau, a 
Câmara Municipal de Ílhavo já se encontra a organizar mais uma edição do único Festival Náutico da 
Região: o Ílhavo Sea Festival. 

Entre os dias 5 e 8 de agosto, o Município de Ílhavo irá receber os Veleiros participantes na “Tall 
Ships Races 2016”, que farão a Cruise-in-Company, entre Cadiz e A Coruña (Espanha), assim como 
outros que pretendam juntar-se a este evento. 

Esta será uma ocasião muito especial para o Município de Ílhavo, que organiza pela terceira vez 
um evento desta dimensão, bem como para os milhares de visitantes conhecerem alguns dos históricos e 
fantásticos Veleiros da Frota ou para rever aqueles que já nos visitaram em 2008 ou em 2012.  

Serão também dias seguramente inesquecíveis para as tripulações, para as quais estamos a 
preparar um programa irresistível. 
 
 

2. Workshop ClimAdaPT.Local 
 

O recentemente inaugurado Centro Sociocultural da Costa Nova, vai receber, na próxima sexta-
feira, dia 29 de janeiro, a partir das 14h30, um Workshop de Apresentação do Projeto ClimAdaPT.Local. 

A Câmara Municipal de Ílhavo é parceira do Projeto ClimAdaPT.Local, coordenado pela Fundação 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu (MFEEE/EEA-Grants) e pelo Fundo Português de Carbono.  

De acordo com a Estratégia Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas (AC) e a Estratégia 
Nacional de Adaptação às AC, este projeto tem cinco grandes objetivos: 

1. Promoção e disponibilização do conhecimento local sobre AC; 
2. Criação de uma comunidade de agentes municipais sensibilizados para o tema e capacitados 

para utilizar ferramentas de apoio à decisão em adaptação; 
3. Redução de barreiras e constrangimentos ao envolvimento de agentes locais em processos de 

adaptação às AC; 
4. Integração da adaptação nos processos de planeamento e decisão dos agentes municipais e 

sectoriais; 
5. Definição de medidas de adaptação às AC a nível local. 
O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, enquanto parceiro do projeto, ficou 

responsável pelo envolvimento dos atores-chave (sob a coordenação do Prof. João Ferrão e da Prof.ª 
Luísa Schmidt). Nesse âmbito, tem vindo a colaborar com a autarquia na identificação de atores-chave 
locais, cujos contributos possam ser utilizados na elaboração de uma estratégia municipal 
especificamente dedicada à adaptação às AC. 

Este Workshop contará com um espaço de debate sobre a adaptação do Município de Ílhavo às 
Alterações Climáticas, onde serão também recolhidos contributos para a Estratégia Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC). 

A Comunicação Social esta, assim, convidada a estar presente na primeira parte do Workshop. 



 
Ver programa em anexo. 

 
 

3. Workshop de Autoestima 
 
Vai ter lugar hoje, dia 27 de janeiro, pelas 17h00, no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, um 

Workshop sobre o tema “Autoestima”, pelo psicólogo Nuno Craveiro. 
Saiba o que é a autoestima e as técnicas para a elevar. 
 
Esta atividade é gratuita e não necessita de inscrição. 
 
Mais informações pelo telefone n.º 234 321 079 ou pelo e-mail forumjuventude_ilhavo@cm-

ilhavo.pt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


