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1. Município de Ílhavo marca presença na BTL 2016 
 
O Município de Ílhavo vai voltar a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior feira de 

promoção turística nacional, que irá decorrer entre os dias 2 e 6 de março, na FIL, bem representado nas 
marcas "Ria de Aveiro" e "Centro de Portugal", no stand do Turismo do Centro de Portugal e integrando a 
representação da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

No dia 4 de março, os participantes na BTL terão a oportunidade de degustar algumas das iguarias 
que marcam a gastronomia ilhavense: o Bacalhau, levado pela Confraria Gastronómica do Bacalhau, e 
as Padas de Vale de Ílhavo, numa ação destinada aos profissionais do setor.   

A representar a Câmara Municipal de Ílhavo estará presente o Vereador do Pelouro do Turismo, 
Paulo Costa, que aproveitará também a oportunidade para promover o calendário turístico municipal, 
marcado em 2016, nomeadamente por iniciativas como o Ria a Gosto – Festival de Marisco da Costa 
Nova (4 a 7 de agosto), o Ílhavo Sea Festival (5 a 8 de agosto) e o Festival do Bacalhau (17 a 21 de 
agosto), mas também apresentando um dos mais recentes projetos municipais, "Ílhavo num Minuto", um 
conjunto de 50 vídeos, cada um de um minuto, protagonizado pela comunidade imigrante ilhavense que, 
nas suas línguas maternas, apresenta o Município de Ílhavo aos seus conterrâneos. 

 
 

2.  Workshop “Coaching for Life” 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo, através do SAFE – Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego, vai 
dinamizar na próxima quarta feira, dia 2 de março, pelas 10h30, no CIEMar-Ílhavo, um Workshop de 
Coaching For Life. 

 O objetivo desta ação é motivar, fomentar o autoconhecimento e os instrumentos que poderão ser 
utilizados para a criação de emprego ou até mesmo para a criação de uma vida mais feliz! 

 
A participação é gratuita e carece de inscrição prévia pelo e-mail safe@cm-ilhavo.pt ou pelo n.º de 

telefone 234 092 496. 
 
 

SAFE - Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego 
 
Com o objetivo de apoiar os desempregados locais, a Câmara Municipal de Ílhavo tem ao dispor 

dos seus munícipes um Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego, serviço de proximidade e 
acompanhamento profissional que pretende aumentar a empregabilidade dos jovens e adultos do 
Município. 

O SAFE tem por objetivo o apoio aos jovens e adultos desempregados na definição ou 
desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita 
articulação com as entidades empregadoras e formativas da Região. 

  
Horário 
Segunda a sexta-feira 
09h00~13h30/14h30~17h00 
 
Contactos 
CieMar-Ílhavo 
Travessa Alexandre da Conceição 
3830-196 Ílhavo 
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Tel. 234 092 496 
E-mail safe@cm-ilhavo.pt 
GPS 40º 36'15.25" N | -8º 40'3.06" W 
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