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Programa de Ocupação de Jovens 

Normas de Participação 

 

1. Enquadramento 

Constitui atribuição do Município da Figueira da Foz a promoção dos interesses dos seus 

jovens em domínios como a educação, a formação, a cultura, o património, o ambiente, o 

turismo, os tempos livres e o desporto. 

A criação de um Programa de Ocupação de Jovens, no período de férias de Verão, visa 

proporcionar aos jovens experiências em contexto de aprendizagem não formal, 

envolvendo-os em projetos de apoio à comunidade, eventos e outros, através dos quais 

possam desenvolver capacidades e competências sociais, de entreajuda e solidariedade, 

incentivando o convívio salutar entre os jovens. 

As presentes Normas de Participação pretendem estabelecer os objetivos e o 

funcionamento do Programa de Ocupação de Jovens, adiante designado por POJ. 

 

2. Objetivos 

O Programa de Ocupação de Jovens tem como objetivos: 

▪ Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens, desenvolvendo 

competências de responsabilidade, cidadania e solidariedade; 

▪ Fomentar o espírito comunitário dos jovens, envolvendo-os em projetos e eventos ao 

serviço da comunidade; 
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▪ Apoiar a implementação de projetos e eventos desenvolvidos pelo Município, através do 

recurso ao potencial criativo e ao dinamismo dos jovens; 

▪ Enriquecer e valorizar o Curriculum Vitae dos jovens participantes, proporcionando o 

contacto com a realidade laboral. 

 

3. Áreas e modalidades 

1. O Programa de Ocupação de Jovem visa a ocupação daqueles em projetos de apoio à 

comunidade, propostos pelos Serviços Municipais e entidades parceiras nas áreas da 

juventude, desporto, educação, intervenção social cultura, ambiente, proteção civil, 

património, turismo e outros de interesse social, comunitário e administrativo; 

2. O Programa de Ocupação de Jovens realiza-se no período de férias de Verão, 

designadamente nos meses de julho e agosto; 

3. Os turnos do POJ têm a duração de 10 a 12 dias, com a duração de 5 horas diárias e 

direito a uma folga semanal, sendo as datas e horários definidos em conformidade com o 

calendário de cada projeto e de cada ano civil. 

 

4. Destinatários 

1. O POJ tem como destinatários os jovens residentes ou estudantes no Município da 

Figueira da Foz, com idade compreendida entre os 15 e os 20 anos (à data de início da 

atividade); 

2. O número máximo de jovens a admitir no Programa de Ocupação de Jovens será de 

cinquenta (50). 
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5. Inscrições/candidaturas 

1. As inscrições são realizadas em formulário próprio em https://www.cm-

figfoz.pt/p/juventude; 

2. Aquando da inscrição é obrigatória a entrega de documento bancário com a informação 

do IBAN e o nome do titular da conta (caso seja menor poderá ser enviado documento 

bancário do Encarregado de Educação), juntamente com um documento comprovativo de 

residência ou estabelecimento de ensino frequentado pelo jovem candidato; 

3. É obrigatória a entrega da autorização de participação assinada pelo Encarregado de 

Educação, caso o candidato seja menor de 18 anos. 

 

6. Seleção de Jovens 

1. A seleção dos candidatos é efetuada mediante os elementos constantes na ficha de 

candidatura e entrevista pessoal, atendendo aos seguintes critérios preferenciais: 

a) Adequação do perfil individual do jovem às atividades previstas e respetivo horário; 

b) Proximidade da residência do jovem candidato ao local de desenvolvimento das 

atividades, se tal for relevante para o próprio; 

c) Primeira inscrição no programa. 

2. Apenas serão admitidos à fase de entrevista pessoal os primeiros cem (100) candidatos; 

3. Os jovens candidatos serão informados via email até sete dias antes do início de cada 

projeto se a candidatura foi aceite, bem como o local onde foi colocado, o horário, as 

atividades e o responsável pelo acompanhamento do jovem. 

 

https://www.cm-figfoz.pt/p/juventude
https://www.cm-figfoz.pt/p/juventude
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7. Apresentação dos projetos pelos serviços municipais ou entidades parceiras 

1. Os projetos para o Programa de Ocupação de Jovens devem ser apresentados pelos 

serviços municipais ou entidades parceiras em formulário próprio, a fornecer pelo Serviço 

Juventude e Desporto e disponível no portal do Município. 

2. Os projetos apresentados devem conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

a) Área de Ocupação; 

b) Descrição dos objetivos e das atividades a desenvolver pelos jovens; 

c) Número de jovens a envolver em cada projeto; 

d) Duração do projeto: número de horas e de dias necessários à boa execução do projeto; 

e) Local de realização. 

 

8. Apreciação dos projetos apresentados pelos serviços municipais e entidades 

parceiras 

A apreciação dos projetos apresentados pelos serviços do Município ou entidades 

parceiras é da competência do Serviço Juventude e Desporto, de acordo com as seguintes 

prioridades: 

a) Distribuição equilibrada de projetos pelas áreas de ocupação; 

b) Relevância do projeto na comunidade local; 

c) Impacto na formação cívica dos jovens; 

d) Número de jovens envolvidos. 
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9. Direitos dos Jovens 

São direitos dos jovens participantes os seguintes: 

1. Uma bolsa de participação e de apoio a eventuais despesas pessoais de alimentação e 

deslocação, no valor de 2,5 euros/hora. Para ter direito à bolsa, o jovem deverá assegurar, 

pelo menos, 75% de dias previstos da atividade; 

2. Um seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil; 

3. Um certificado de participação emitido pela Câmara Municipal, do qual conste a 

identificação e a duração do projeto de Ocupação de Jovens frequentado e que será 

entregue no final do programa ou em data a definir por ambas as partes. 

 

10. Deveres dos Jovens 

São deveres dos jovens participantes os seguintes: 

1. A assiduidade e a pontualidade; 

2. O cumprimento dos horários e orientações definidas pelo responsável do 

serviço/projeto; 

3. A aceitação da concretização das atividades em que são enquadrados e das orientações 

do serviço promotor. 

4. Devolução do questionário de avaliação até dez dias úteis após terminado o programa 

em que tenha participado. 
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11. Assiduidade e Faltas 

1. A assiduidade será registada diariamente pelos responsáveis dos projetos, em 

documento próprio a ser facultado pelo Serviço Juventude e Desporto; 

2. Podem ser justificadas, mediante a apresentação de documentação comprovativa e 

sem perda do valor da bolsa, as faltas dadas, por motivo de: 

a) Comparência em serviços judiciais; 

b) Acidente ocorrido no desempenho da atividade do programa. 

3. Podem ser justificadas, mediante a apresentação de documentação comprovativa, mas 

sem direito a bolsa, as faltas que ocorram por motivo de: 

a) Doença súbita; 

b) Realização de exames escolares; 

c) Realização de consulta médica. 

 

12. Desistências 

1. Caso o candidato pretenda desistir, deverá comunicar por escrito a sua intenção à 

coordenação municipal do Programa, através do e-mail juventude@cm-figfoz.pt. 

2. A desistência injustificada será desfavoravelmente considerada em futuras 

candidaturas ao POJ, podendo constituir fator de exclusão. 

mailto:juventude@cm-figfoz.pt

