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1. Município de Ílhavo distinguido com “Marca Entidade 

Empregadora Inclusiva – Edição de 2017” 

A Câmara Municipal de Ílhavo recebeu, no passado dia 20 de novembro, em Lisboa, a 

distinção de “Marca Entidade Empregadora Inclusiva”, promovida pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, IP.  

Com uma periodicidade bienal, a “Marca Entidade Empregadora Inclusiva” foi atribuída 

pela primeira vez a onze instituições, duas delas Câmaras Municipais, tendo-se candidatado 99 

entidades. Esta marca é o reconhecimento e a distinção pública de práticas de gestão abertas 

e inclusivas, desenvolvidas por entidades empregadoras do setor privado, público ou da 

economia social, relativamente às pessoas portadoras de deficiência e/ou incapacidade. 

A Câmara Municipal de Ílhavo foi reconhecida pela sua política ativa no que respeita a 

uma cidadania mais inclusiva, tendo para isso sido considerados os seguintes critérios: 

Recrutamento, Desenvolvimento e Progressão Profissional; Manutenção e Retoma do 

Emprego; as Acessibilidades; Serviço e Relações com a Comunidade. 

Esta honrosa distinção é o reflexo do empenho e do compromisso assumido pela 

Câmara Municipal de Ílhavo com os seus cidadãos e instituições parceiras em matéria de 

responsabilidade e inclusão social e um estímulo para continuar a propiciar a todos bem-estar 

e qualidade de vida. 

 

 

2. “Ser Velho é Mau?” é o novo projeto da Maior Idade do Município 
de Ílhavo 

Atendendo a que a representação da pessoa mais velha poderá ter várias interpretações 

pelas crianças e que o estudo intitulado "Representação social de crianças acerca do velho e 

do envelhecimento", realizado por Margareth Brandini Park, indica que as crianças analisadas 

no âmbito do estudo associavam as palavras doença, morte, perdas e limitações à pessoa 

idosa, a Câmara Municipal de Ílhavo, através do Pelouro da Maior Idade, lançou um novo 

projeto intitulado “Ser Velho é Mau?”. 

O projeto é dinamizado pelos Maiores de Idade e pelos técnicos da equipa do Pelouro da 

Maior Idade em colaboração com estabelecimentos escolares do Município de Ílhavo com o 

objetivo de desconstruir os estereótipos em torno da pessoa idosa, junto de um público-alvo 

específico: as crianças. 

Os Maiores de Idade, nomeadamente professoras aposentadas das Escolas do 

município, irão abordar temas relativos ao processo de envelhecimento, como o nascimento, a 

desconstrução de ideias pré-concebidas, os desafios e as oportunidades de ser uma pessoa 

idosa, entre outros. 

O primeiro encontro intergeracional decorreu ontem, dia 22 de novembro, na EB1 da 

Cambeia, na Gafanha da Nazaré, e foi dinamizado por Zita Leal, professora aposentada. 

 

A próxima sessão decorre no dia 11 de janeiro na EB1 Gafanha da Encarnação Sul. 

 

 



 

3. Encontros de História Local: Apontamentos Arqueológicos e 
Antropológicos no Município de Ílhavo 

Vai ter lugar, no próximo dia 29 de novembro, entre as 14h30 e as 17h30, no CIEMar-

Ílhavo, a iniciativa "Encontros de História Local: Apontamentos Arqueológicos e Antropológicos 

no Município de Ílhavo". 

 Promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, através do Centro de Documentação, este 

encontro tem como objetivos sensibilizar a comunidade para o Património Arqueológico, 

apresentar as potencialidades da história local como um recurso valioso ao serviço da História 

e permitir momentos de reflexão e partilha sobre as potencialidades arqueológicas e 

antropológicas do Município de Ílhavo. 

Esta é uma atividade gratuita, destinada aos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

Professores de História, Geografia, Geologia e Biologia, estudantes e ao público em geral, 

interessado na História, Arqueologia e Antropologia do município, e apresenta o seguinte 

alinhamento: 

  

Programa 

14h30 

Parte I 

A construção do Património Arqueológico em Portugal: entre o espanto e o 

desalento 

Orador: António Carlos Valera 

  

Parte II 

ARQuÍlhavo - Arqueologia ao serviço da história local - um projeto em parceria 

com a CM de Ílhavo 

Orador: André Texugo 

 

Parte III 

As potencialidades da Antropologia - a partir do caso de estudo da necrópole da 

Igreja Matriz de Ílhavo 

Orador: Lucy Shaw Evangelista e Joana Camacho 

 


