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1. “Magusto à Moda Antiga”: Câmara Municipal de Ílhavo comemora o 

São Martinho com os Espaços Seniores 

Como manda a tradição, a Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar, no próximo dia 13 de 

novembro (segunda-feira), pelas 14h30, no Fórum Municipal da Maior Idade, o tradicional 

magusto com todos os Clubes Seniores do Município de Ílhavo.  

Os utentes do Espaço Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, do Espaço 

Convívio da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, do Espaço Convívio da Obra da 

Providência e dos Espaços Maior Idade da Câmara Municipal de Ílhavo vão reunir-se à volta 

da fogueira e das castanhas quentinhas, no Fórum Municipal da Maior Idade, onde não 

faltarão outras iguarias da época num lanche partilhado com muita animação e convívio.  

O Fórum Municipal da Maior Idade acolhe, mensalmente, 1.600 utilizadores em diferentes 

iniciativas que promovem o envelhecimento ativo, sendo esta uma excelente ocasião para 

apresentar mais uma criação dos Espaços Maior Idade, a Faneca Natalícia 2017. 

 

 

2. Desemprego Jovem vai ser tema de conversa no FMJ Ílhavo 

No próximo dia 15 de novembro, quarta-feira pelas 17h00, terá lugar no Fórum Municipal 

da Juventude de Ílhavo mais uma sessão “Falar+” dedicada a um tema da atualidade: o 

Desemprego Jovem. 

Num período em que ainda se registam dificuldades, em que a procura por uma 

oportunidade de emprego se torna constante, todos os contactos, estratégias e técnicas de 

procura de emprego devem ser analisadas e aplicadas.  

O SAFE, tendo em consideração a sua área de atuação, irá promover esta sessão com o 

objetivo de conseguir trocar experiências, dotar os participantes de algumas técnicas de 

procura de emprego mais eficazes e fomentar o espírito empreendedor dos mesmos. 

 

Esta iniciativa é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia pelo e-mail 

forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt ou pelo 234 321 079.  

 

Sobre o SAFE… 

O SAFE é um serviço da Câmara Municipal de Ílhavo que 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. 

 

Objetivos 
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• Acompanhamento; 

• Informação; 

• Orientação Profissional; 

• Apoio e acompanhamento dos jovens e adultos desempregados à procura de uma 

formação e/ou emprego. 

 

Público-alvo 

• Jovens à procura do primeiro emprego; 

• Pessoas desempregadas; 

• Pessoas que procuram orientação profissional ou académica. 

 

Atividades 

• Informação profissional para jovens e adultos desempregados; 

• Apoio na procura ativa de emprego (Currículos, Cartas, Anúncios, Entrevistas); 

• Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação; 

• Divulgação de ofertas de qualificação e respetivo encaminhamento; 

• Divulgação e encaminhamentos para medidas de apoio ao emprego, qualificação e 

empreendedorismo; 

 

Horário 

Segunda a sexta-feira 

09h00~12h30/13h30~17h00 

 

Contactos 

Tel.: 234 092 496 

E-mail: safe@cm-ilhavo.pt 

 

CieMar-Ílhavo 

Travessa Alexandre da Conceição 

3830-196 Ílhavo 

GPS: 40º 36'15.25" N | -8º 40'3.06" W 
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