
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 20 de 16 de março de 2015 
 

 

I - Empreendedorismo na Educação Pré-Escolar 
 

Amanhã, dia 17 de março de 2015, terá início uma ação-piloto de promoção do 

Empreendedorismo na Educação Pré-Escolar, através do qual 19 Educadoras, pertencentes aos 

sete Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro frequentarão uma ação de formação 

acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua e que terá lugar na 

UNAVE (Universidade de Aveiro).  

Esta ação-piloto resulta de uma parceria da Câmara Municipal de Aveiro com a 

Universidade de Aveiro (Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de 

Formadores e UNAVE) e o Centro Educativo Alice Nabeiro (Campo Maior), baseado no trabalho 

desenvolvido por esta última entidade na promoção do Empreendedorismo junto de Crianças 

com idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos.  

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Aveiro pretende contribuir para a promoção 

de uma cultura empreendedora nos Jardins de Infância em prol de um desenvolvimento pleno e 

integral das Crianças em idade pré-escolar para que, desde cedo, descubram o seu lugar na 

sociedade como cidadãos capazes de participar ativamente. 

 

 

II – Apresentação do Centro 2020 
 

Aveiro recebe amanhã, 15 de março 2015 pelas 15h00, no Parque de Feiras e 

Exposições, uma sessão pública de apresentação do CENTRO 2020, o novo Programa 

Operacional Regional do Centro, no quadro de Fundos Comunitários do Portugal 2020. 

A sessão será aberta pelo Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, Engº Ribau Esteves, sendo o CENTRO 2020 apresentado 



pela Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Profª 

Ana Abrunhosa. 

Esta é uma boa oportunidade para que, dirigentes e gestores de entidades públicas e 

privadas, Cidadãos em geral, conheçam melhor as oportunidades disponível no CENTRO 2020. 
 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


