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Artigo 11.º do Regulamento do Programa 

Jovem Autarca 

Artigo 3.º do Regulamento do Programa 

Jovem Autarca 

Artigo 2.º do Regulamento do Programa 

Jovem Autarca 

Artigo 3.º do Regulamento do Programa 

Jovem Autarca 

Artigo 7.º do Regulamento do Programa 

Jovem Autarca 

    

CONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃO    

  

Com o projeto “JOVEM AUTARCA” pretende-se motivar e desenvolver nos 

jovens competências para o exercício de uma cidadania ativa e responsável, 

valorizando a sua participação informada na defesa dos seus direitos e na 

assunção dos seus deveres enquanto cidadãos. 

Este projeto pretende ainda sensibilizar os jovens para as questões do poder 

local, designadamente no âmbito das atribuições e competências da 

administração local e do funcionamento dos respetivos órgãos; incentivar o 

interesse dos jovens pela participação cívica, especialmente na definição das 

políticas municipais mais diretamente relacionadas com a juventude; destacar a 

importância do contributo dos jovens para a resolução de problemas de âmbito 

local, dando-lhes voz junto dos órgãos municipais; preparar com os jovens a 

elaboração, apresentação, discussão e processo de votação de propostas de 

recomendação aos órgãos municipais; promover nos jovens uma gestão 

responsável e consciente do orçamento que lhes será atribuído; preparar os 

jovens para o debate e discussão de ideias entre os seus pares, mobilizando as 

suas capacidades de argumentação, respeito pelos valores da sã convivência 

democrática e da formação das decisões da maioria; e, aproximar os jovens dos 

eleitos locais.  

QQQQueueueuemmmm    podpodpodpodeeee    candidatacandidatacandidatacandidatarrrr----se?se?se?se? 

Jovens com idades entre os 12 e os 17 anos, até ao 11.º ano de escolaridade que 

residam e frequentem escolas do concelho. 

NNNNúmero de candidatosúmero de candidatosúmero de candidatosúmero de candidatos    

Será aceite um máximo de 16 candidaturas, tendo por referência os seguintes 

critérios: 

1- Ordem de apresentação da candidatura, considerando a data e hora; e, 

2- Junção de todos os documentos solicitados: 

a) Formulário da candidatura;  

b) Autorização do Encarregado de Educação/detentor do poder paternal; 

c) Declaração comprovativa do ano de escolaridade frequentado pela/o 

candidata/o; 

d) Lista com assinaturas de, pelo menos, 50 apoiantes; 

e) Manifesto eleitoral que cumpra o número mínimo e máximo de palavras 

(250-500); e, 

f) Programa de ação, cujo montante de execução não exceda o orçamento 

estabelecido pelo Município de Pombal e que resulte na adoção de 

medidas nas áreas da juventude, tempos livres e desporto, património, 

cultura, ciência e educação. 

 

DDDDuração do mandatouração do mandatouração do mandatouração do mandato    

O mandato inicia-se com a tomada de posse e terá a duração de um ano, de 

forma a permitir ao jovem conciliar as suas atividades escolares e extracurriculares 

com as funções de autarca. 

Período Legislativo – de dezembro de 2021 até ao final do período de 

legislatura, previsivelmente em novembro de 2022. 

A limitação de mandatos é de um ano, pelo que a/o jovem eleita/o não poderá 

voltar-se a candidatar no ano seguinte. 

QQQQuem pode votar?uem pode votar?uem pode votar?uem pode votar?    

Jovens que se encontrem a frequentar do 5.º ao 12.º ano de escolaridades e se 

encontrem matriculados em escolas do concelho. 



  

 

 

Artigo 5.º do Regulamento do Programa 

Jovem Autarca 

PAPEL A DESEMPENHAR PELAS ESCOLASPAPEL A DESEMPENHAR PELAS ESCOLASPAPEL A DESEMPENHAR PELAS ESCOLASPAPEL A DESEMPENHAR PELAS ESCOLAS    

 

As escolas deverão colaborar na elaboração dos cadernos eleitorais, através da 

cedência de listagens dos seus alunos que se encontrem a frequentar do 5.º ao 

12.º ano de escolaridade e que residam no concelho, devendo constar das 

mesmas o nome completo do/a aluno/a e ano de escolaridade que frequenta. 

Será designado um/a professor/a que assumirá a função de interlocutor entre a 

escola e a equipa coordenadora do projeto, colaborando nos processos de 

sensibilização, bem como nas questões logísticas relacionadas com o período de 

campanha e ato eleitoral, nomeadamente no que refere à designação de dois 

alunos para cada mesa de voto. Estes alunos não poderão ser candidatos a 

Jovem Autarca na presente edição. 

 

CALENDARIZAÇÃO E RESPETIVA CARACTERIZAÇÃOCALENDARIZAÇÃO E RESPETIVA CARACTERIZAÇÃOCALENDARIZAÇÃO E RESPETIVA CARACTERIZAÇÃOCALENDARIZAÇÃO E RESPETIVA CARACTERIZAÇÃO    
 

22227777    de setembro a de setembro a de setembro a de setembro a 16161616    de outubro de de outubro de de outubro de de outubro de 2021202120212021    
Sessões de apresentação e sensibilização do projeto junto dos alunos nas 

escolas. 

 

16161616    de outubro de 2021de outubro de 2021de outubro de 2021de outubro de 2021    
Sessão Motivacional. 

    

18181818    a a a a 27272727    de outubro de de outubro de de outubro de de outubro de 2021202120212021    
Período de apresentação de candidaturas. 

As candidaturas devem ser enviadas por email, através do endereço eletrónico 

juventude@cm-pombal.pt, até às 23h59 do dia 27 de outubro de 2021. 

 

22228888    a a a a 29292929    de outubro de 202de outubro de 202de outubro de 202de outubro de 2021111    
Avaliação final das candidaturas pela Câmara Municipal de Pombal. 

 

29292929    de outubro de de outubro de de outubro de de outubro de 2021202120212021    
Apresentação e divulgação dos resultados das candidaturas. 

 

30303030    de outubro de de outubro de de outubro de de outubro de 2021202120212021    
Bootcamp. 

 

25 a25 a25 a25 a    22229999    de outubro de 202de outubro de 202de outubro de 202de outubro de 2021111    
Período de preparação da campanha eleitoral. 

 

Entre 0Entre 0Entre 0Entre 01111    a 12 a 12 a 12 a 12 de novembro de de novembro de de novembro de de novembro de 2021202120212021    
Campanha eleitoral – organização de um debate obrigatório entre todos/as os/as 

candidatos/as. 

 

Como se organiza?Como se organiza?Como se organiza?Como se organiza?    
Cada um dos candidatos tem a possibilidade de realizar um vídeo, com um 

máximo de 3 minutos, nas instalações do município e com o apoio dos técnicos 

da autarquia.  

Cada candidato poderá ainda produzir outros vídeos e material promocional, 

desde que encontre patrocínios que assegurem os custos dos mesmos. 

Os grandes momentos de campanha serão os debates, organizados em 

articulação com o interlocutor da escola, envolvendo todos os candidatos.  

DDDDicaicaicaica:::: O importante da campanha é transmitir as mensagens e as propostas que 

tens pensadas para o teu concelho nas áreas da juventude, tempos livres e 

desporto, património, cultura, ciência e educação. 



  

 

 

Entre Entre Entre Entre 29 de novembro a29 de novembro a29 de novembro a29 de novembro a    03 de dezembro03 de dezembro03 de dezembro03 de dezembro    de de de de 2021202120212021    
Dia das Eleições. 

 

Como se organiza?Como se organiza?Como se organiza?Como se organiza?    
As mesas de voto serão instaladas em todas as sedes de agrupamento de 

escolas do concelho, estando abertas entre as 09h00 e as 17h00.  

 

Entre Entre Entre Entre 06 a 10 de dezembro06 a 10 de dezembro06 a 10 de dezembro06 a 10 de dezembro    de 202de 202de 202de 2021111    
Apresentação dos resultados e tomada de posse do Jovem Autarca, em local a 

definir. 

 

Entre 13 a 17Entre 13 a 17Entre 13 a 17Entre 13 a 17    de dezembro de de dezembro de de dezembro de de dezembro de 2021202120212021    
1ª Reunião de trabalhos com periodicidade quinzenal. 

Para as reuniões quinzenais se tiveres algum constrangimento de transporte 

entra em contacto connosco. 

 

BBBBoa! É com prazer que registamos o oa! É com prazer que registamos o oa! É com prazer que registamos o oa! É com prazer que registamos o teu interesse nesta teu interesse nesta teu interesse nesta teu interesse nesta 

eleição e anexamos os formulários necessários para seres eleição e anexamos os formulários necessários para seres eleição e anexamos os formulários necessários para seres eleição e anexamos os formulários necessários para seres 

candidato/a ao Jovem Autarca.candidato/a ao Jovem Autarca.candidato/a ao Jovem Autarca.candidato/a ao Jovem Autarca.    

    

    

    

6 PASSOS PARA SERES UM CANDIDATO DE SUCESSO6 PASSOS PARA SERES UM CANDIDATO DE SUCESSO6 PASSOS PARA SERES UM CANDIDATO DE SUCESSO6 PASSOS PARA SERES UM CANDIDATO DE SUCESSO    
 

l) Formulário Jovem Autarca l) Formulário Jovem Autarca l) Formulário Jovem Autarca l) Formulário Jovem Autarca ––––    CandidatoCandidatoCandidatoCandidato/a/a/a/a, a ser preenchido por ti, incluindo 

a assinatura na Declaração do/a candidato/a. 

 

ll) Formulário Jovem Autarca ll) Formulário Jovem Autarca ll) Formulário Jovem Autarca ll) Formulário Jovem Autarca ––––    EncarregadoEncarregadoEncarregadoEncarregado/a/a/a/a    de Educaçãode Educaçãode Educaçãode Educação a ser preenchido 

e assinado pelo/a próprio/a. 

 

lll) Formulário Jovem Autarca lll) Formulário Jovem Autarca lll) Formulário Jovem Autarca lll) Formulário Jovem Autarca ––––    DiretorDiretorDiretorDiretor/a/a/a/a    da Escola/Colégioda Escola/Colégioda Escola/Colégioda Escola/Colégio,  a ser preenchido 

e assinado pelo/a próprio/a. Este formulário será enviado pelo Município de 

Pombal para o/a Diretor/a da tua escola assim que submetas a candidatura. 

 

lV) Formulário Jovem Autarca lV) Formulário Jovem Autarca lV) Formulário Jovem Autarca lV) Formulário Jovem Autarca ––––    Apoiantes doApoiantes doApoiantes doApoiantes do/a/a/a/a    CandidatoCandidatoCandidatoCandidato/a/a/a/a, a ser 

preenchido e assinado pelos teus 50 apoiantes. 

 

V) Guia para redação do teu V) Guia para redação do teu V) Guia para redação do teu V) Guia para redação do teu manifestomanifestomanifestomanifesto e o formulário para preencheres “o meu 

manifesto”, com o mínimo de 250 e o máximo de 500 palavras, que expõem o 

porquê da tua candidatura e o teu programa a aplicar, se fores eleito, a favor dos 

jovens de Pombal. 

Aproveita o Bootcamp para tirar ideias para o teu 

manifesto! 

 

VI) Deves também anexar à tua candidaturaVI) Deves também anexar à tua candidaturaVI) Deves também anexar à tua candidaturaVI) Deves também anexar à tua candidatura uma cópia do teu horário 

escolar. 

NNNNão te esqueças que podes sempre entrar em contacto ão te esqueças que podes sempre entrar em contacto ão te esqueças que podes sempre entrar em contacto ão te esqueças que podes sempre entrar em contacto 

connosco através do email connosco através do email connosco através do email connosco através do email juventude@cmjuventude@cmjuventude@cmjuventude@cm----pombal.ptpombal.ptpombal.ptpombal.pt    

para esclareceres qualquer dúvida que tenhas!para esclareceres qualquer dúvida que tenhas!para esclareceres qualquer dúvida que tenhas!para esclareceres qualquer dúvida que tenhas!    

VVVVamos lá começar a preencher os formulários…amos lá começar a preencher os formulários…amos lá começar a preencher os formulários…amos lá começar a preencher os formulários…    



  

 

 

 

O meu nome éO meu nome éO meu nome éO meu nome é    

    

e sou candidato/a à eleie sou candidato/a à eleie sou candidato/a à eleie sou candidato/a à eleição do Jovem Autarca do Município de Pombal.ção do Jovem Autarca do Município de Pombal.ção do Jovem Autarca do Município de Pombal.ção do Jovem Autarca do Município de Pombal.    
 

A minha data de nascimento éA minha data de nascimento éA minha data de nascimento éA minha data de nascimento é    /                   //                   //                   //                   /    

 

 

Número de Identificação Civil           Número de Identificação Civil           Número de Identificação Civil           Número de Identificação Civil                           Data de ValidadeData de ValidadeData de ValidadeData de Validade                                                                            /              //              //              //              / 

 

 

A minha morada éA minha morada éA minha morada éA minha morada é    

 

 

Código Postal:Código Postal:Código Postal:Código Postal:                           Localidade:Localidade:Localidade:Localidade:    

 

    

A minha escola/colégio éA minha escola/colégio éA minha escola/colégio éA minha escola/colégio é    

 

O meu telemóvel é  O meu telemóvel é  O meu telemóvel é  O meu telemóvel é                                                          Email  Email  Email  Email      

CCCComprometoomprometoomprometoomprometo----me a:me a:me a:me a:    

• Iniciar e terminar o processo de candidatura, cumprindo as normas apresentadas.  

 

• Participar em todas as reuniões de equipa e nos diferentes momentos, eventos, convites e iniciativas que 

venham a surgir no âmbito deste programa, sempre em função da pertinência e da minha disponibilidade. 

 

• Responder a todas as tentativas de comunicação por parte dos serviços do Município de Pombal. 

    

TTTTenho conhecimento que:enho conhecimento que:enho conhecimento que:enho conhecimento que:    

• Em caso de desistência não poderei apresentar nova candidatura no ano letivo seguinte. 

 

• O incumprimento injustificado dos tópicos descritos anteriormente, poderá ser entendido pelos serviços do 

Município de Pombal como minha desistência.  

    

Declaro queDeclaro queDeclaro queDeclaro que    a informação a informação a informação a informação constante neste formulário é verdadeira e que preencho todas as condições para ser constante neste formulário é verdadeira e que preencho todas as condições para ser constante neste formulário é verdadeira e que preencho todas as condições para ser constante neste formulário é verdadeira e que preencho todas as condições para ser 

Jovem Autarca do Município de Pombal.Jovem Autarca do Município de Pombal.Jovem Autarca do Município de Pombal.Jovem Autarca do Município de Pombal.    

    

Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:                                                                                                             Data:         Data:         Data:         Data:                                     /          //          //          //          /    



  

 

 

NomeNomeNomeNome        

    

    

    

Morada Morada Morada Morada     

 

 

Código PostalCódigo PostalCódigo PostalCódigo Postal                                                                                                ----                                                                                                                                                                                                                Localidade Localidade Localidade Localidade     

    
    

EEEE----mail                                                                                                                         mail                                                                                                                         mail                                                                                                                         mail                                                                                                                                                                                                                     

    

    
Telemóvel   Telemóvel   Telemóvel   Telemóvel       

    

    

    

Declaro queDeclaro queDeclaro queDeclaro que::::    

    
• Li o presente guia e apoio a candidatura de  

 

• Este/a candidato/a cumpre com os requisitos de apresentação de candidatura, nomeadamente tem idade 

compreendida entre os 12 e os 17 anos, reside no concelho de Pombal e frequenta estabelecimento de ensino do 

mesmo concelho, até ao 11º ano de escolaridade (n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento do Programa “Jovem 

Autarca”). 

 

• Autorizo que este/a jovem seja candidato/a à eleição do Jovem Autarca do Município de Pombal de 2021/2022. 

 

• Autorizo a participação do/a jovem candidato/a em todas as atividades inerentes ao projeto, bem como a recolha 

de imagens (foto e vídeo) e sua utilização nas publicações atuais e futuras do Município (quer impressas, quer 

online) e dos órgãos de comunicação social. 

 

• Quando seja necessário deslocar para alguma atividade inerente ao projeto, autorizo que o meu/minha 

educando/a circule em veículos municipais, sendo, para o efeito, contratado seguro. 

 

• Assumo inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações constantes na presente 

ficha de inscrição / candidatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

Declaração de Proteção de Dados:Declaração de Proteção de Dados:Declaração de Proteção de Dados:Declaração de Proteção de Dados:    

    

Os dados pessoais constantes nestes formulários de do Candidato e do Encarregado/a de Educação/ Detentor/a do Poder 

Paternal destinam-se exclusivamente para a realização de todos os procedimentos necessários à gestão e organização do 

Projeto Jovem Autarca – edição 2021/2022. Os dados são confidenciais e utilizados apenas para os fins a que se destinam, 

podendo apenas ser facultados ao Município de Pombal. São fornecidas a estas entidades apenas os dados pessoais 

necessários para a prestação dos serviços em causa. Tem direito, em qualquer momento, retirar o consentimento, alterar 

os dados e/ou apagar e/ou limitar o seu acesso.  

    

Assim sendo: 

             Autorizo as entidades organizadoras do Projeto Jovem Autarca a procederem ao tratamento dos meus dados, 

assim como do/a meu/minha educando/a, na medida do adequado, pertinente e limitado ao estritamente necessário para 

a execução do serviço a que me inscrevo e em cumprimento das obrigações legais a ele inerentes. 

Autorizo que os meus dados pessoais, assim como os do/a meu/minha educando/a, sejam transmitidos às 

entidades com quem as entidades organizadoras do projeto Jovem Autarca contratem o cumprimento das suas obrigações 

legais e/ou execução dos procedimentos necessários e inerentes à prestação do serviço Projeto Jovem Autarca – Edição 

2021/2022, desde que as mesmas apresentem garantias suficientes de executar medidas técnicas e organizativas 

adequadas, de forma a que o tratamento de dados satisfaça os requisitos do Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de abril. 

Autorizo as entidades organizadoras do projeto Jovem Autarca – Edição 2021/2022, a contactarem-me e 

enviarem-me mensagens, assim como ao meu/minha educando/a, para os números de telemóvel e para os endereços 

eletrónicos identificados neste formulário de candidatura, para efeitos de comunicações consideradas importantes no 

âmbito do projeto Jovem Autarca – Edição 2021/20222. 

              Autorizo a recolha de imagens (foto e vídeo) do meu educando nas atividades desenvolvidas no âmbito do 

programa Jovem Autarca. 

               Autorizo a divulgação das imagens (foto e vídeo) do meu educando recolhidas durante as atividades do jovem 

autarca nas publicações atuais e futuras do Município (quer impressas, quer online) e dos órgãos de comunicação social. 

    

Data:       Data:       Data:       Data:                                           /         /         /         /                     ////    

    

AAAAssinatura: ssinatura: ssinatura: ssinatura:                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

    

Nome do/a Diretor/a do Estabelecimento de Ensino Nome do/a Diretor/a do Estabelecimento de Ensino Nome do/a Diretor/a do Estabelecimento de Ensino Nome do/a Diretor/a do Estabelecimento de Ensino     

    

    

    

Confirmo que o/a candidato/a  Confirmo que o/a candidato/a  Confirmo que o/a candidato/a  Confirmo que o/a candidato/a      
 

 

É aluno/a no estabelecimento de ensino É aluno/a no estabelecimento de ensino É aluno/a no estabelecimento de ensino É aluno/a no estabelecimento de ensino     

    

E que se encontra a frequentar o                          ano de escolaridade.E que se encontra a frequentar o                          ano de escolaridade.E que se encontra a frequentar o                          ano de escolaridade.E que se encontra a frequentar o                          ano de escolaridade.    

    

Confirmo ainda queConfirmo ainda queConfirmo ainda queConfirmo ainda que    estou informado/a que este/a aluno/a irá desenvolver atividades relacionadas com a eleição do 

Jovem Autarca do Município de Pombal – Edição 2021/2022 – durante o período letivo, com o devido conhecimento desta 

direção. 

 

    Data: Data: Data: Data:                                                                     /            //            //            //            /    

    

AssinaturaAssinaturaAssinaturaAssinatura: : : :         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  

 

 

    

    

Declaro que Declaro que Declaro que Declaro que apoio o/a:apoio o/a:apoio o/a:apoio o/a:    

    

Como candidato/a à eleição do Jovem Autarca doComo candidato/a à eleição do Jovem Autarca doComo candidato/a à eleição do Jovem Autarca doComo candidato/a à eleição do Jovem Autarca do    Município de Pombal na edição 2021/2022Município de Pombal na edição 2021/2022Município de Pombal na edição 2021/2022Município de Pombal na edição 2021/2022....    

    

Ao preencher o presente formulário reconheço que:Ao preencher o presente formulário reconheço que:Ao preencher o presente formulário reconheço que:Ao preencher o presente formulário reconheço que:    
• Estou matriculado num estabelecimento de ensino do concelho de Pombal 

• Encontro-me a frequenter do 5.º ao 12.º ano de escolaridade 

[1] [1] [1] [1] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:    

    

[2] [2] [2] [2] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[3] [3] [3] [3] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[4] [4] [4] [4] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                          Data de Nascimento:                                                          Data de Nascimento:                                                          Data de Nascimento:                                                                                                  Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

    



  

 

 

    

    

[5] [5] [5] [5] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[6] [6] [6] [6] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                     Data de Nascimento:                     Data de Nascimento:                     Data de Nascimento:                                                                                                                                                                                                                 Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[7] [7] [7] [7] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[8] [8] [8] [8] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[9] [9] [9] [9] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[10] [10] [10] [10] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    



  

 

 

    

[11] [11] [11] [11] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                     Data de Nascimento:                                                     Data de Nascimento:                                                     Data de Nascimento:                                                                                                                 Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[12] [12] [12] [12] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[13] [13] [13] [13] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                 Data de Nascimento:                 Data de Nascimento:                 Data de Nascimento:                                                                                                                                                                                                                             Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[14] [14] [14] [14] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[15] [15] [15] [15] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[16] [16] [16] [16] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    Escola:              :              :              :                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

    



  

 

 

    

[17] [17] [17] [17] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[18] [18] [18] [18] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                     Data de Nascimento:                                     Data de Nascimento:                                     Data de Nascimento:                                                                                                                                                                 Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[19] [19] [19] [19] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[20] [20] [20] [20] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento: Data de Nascimento: Data de Nascimento: Data de Nascimento:                                                                                                                                                                                                                                                                             Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[21] [21] [21] [21] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[22] [22] [22] [22] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

    



  

 

 

[23] [23] [23] [23] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Data de Nascimento:                                                                    Data de Nascimento:                                                                    Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[24] [24] [24] [24] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[25] [25] [25] [25] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                 Data de Nascimento:                                 Data de Nascimento:                                 Data de Nascimento:                                                                                                                                                                             Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[26] [26] [26] [26] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[27] [27] [27] [27] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[28] [28] [28] [28] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    Escola:              :              :              :                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

    



  

 

 

    [29] [29] [29] [29] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[30] [30] [30] [30] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                      Data de Nascimento:                                      Data de Nascimento:                                      Data de Nascimento:                                                                                                                                                              Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[31] [31] [31] [31] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[32] [32] [32] [32] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:  Data de Nascimento:  Data de Nascimento:  Data de Nascimento:                                                                                                                                                                                                                                                                          Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[33] [33] [33] [33] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[34] [34] [34] [34] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[35] [35] [35] [35] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    Escola:              :              :              :                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    



  

 

 

    

[36] [36] [36] [36] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[37] [37] [37] [37] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                      Data de Nascimento:                                      Data de Nascimento:                                      Data de Nascimento:                                                                                                                                                              Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[38] [38] [38] [38] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[39] [39] [39] [39] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:   Data de Nascimento:   Data de Nascimento:   Data de Nascimento:                                                                                                                                                                                                                                                                       Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[40[40[40[40] ] ] ] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[[[[41414141] ] ] ] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

    



  

 

 

    

[42] [42] [42] [42] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    Escola:              :              :              :                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[43] [43] [43] [43] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[44] [44] [44] [44] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                      Data de Nascimento:                                      Data de Nascimento:                                      Data de Nascimento:                                                                                                                                                              Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

[45] [45] [45] [45] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[46] [46] [46] [46] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:   Data de Nascimento:   Data de Nascimento:   Data de Nascimento:                                                                                                                                                                                                                                                                       Escola:              Escola:              Escola:              Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[47] [47] [47] [47] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

    



  

 

 

    

[48] [48] [48] [48] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:         

    

[49] [49] [49] [49] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    EscolaData de Nascimento:                                                                    Escola:              :              :              :                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

        

[50] [50] [50] [50] Nome:Nome:Nome:Nome:        

            Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:              Data de Nascimento:                                                                    Escola:                  

            Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:     

    

 

Os dados recolhidos nesta ação de identificação de apoiantes do/a candidato/a serão imediatamente anonimizados, não 

sendo utilizados para qualquer outro fim, nem serão sujeitos a qualquer tratamento de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

GGGGuia para ouia para ouia para ouia para o    Manifesto IdealManifesto IdealManifesto IdealManifesto Ideal    
 

• Através do teu manifesto deves tentar transmitir aos teus colegas as razões que te levam a apresentar uma 

candidatura ao Projeto Jovem Autarca e o porquê de deverem votar em ti e no teu projeto. 

• Deverás incluir no teu manifesto as 3 coisas que farias ou mudarias no Concelho de Pombal, caso sejas eleito. 

• Mas antes de começares a escrever o teu manifesto tenta responder às seguintes questões: 

- Qual a razão da tua candidatura? 

- O que farás a favor dos jovens do Concelho de Pombal? 

- Como vais transmitir as tuas ideias aos jovens do Concelho de Pombal? 

- Porque pensas ser o melhor candidato para o cargo? 

• O teu manifesto deverá ser escrito usando uma linguagem e utilizando frases curtas e assertivas para melhor 

compreensão dos teus colegas e para mais facilmente passares a tua mensagem. 

• Procura utilizar exemplos ou histórias para ilustrar as tuas propostas (por exemplo, sentes que há alguns/algumas 

alunos/as que precisam de um reforço no estudo e achas que pode ser criado um espaço de costudying que 

permita o apoio ao estudo entre pares e a partilha de conhecimentos). 

• Sê honesto sobre ti próprio e sobre o que conseguirás alcançar. 

• Sê inovador – tens de te destacar relativamente aos outros candidatos. 

• Tenta perceber o que poderia ser diferente e cria uma proposta inovadora, mas realista.  

• Promete apenas o que podes cumprir. 

• Aproveita os conhecimentos que adquiriste no Bootcamp para escreveres o teu manifesto. 

 

 

     

VVVVamos amos amos amos a isso!a isso!a isso!a isso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Apresenta 3 ideias de algo que farias ou mudarias no concelho de Pombal se fores eleito e porquê. Tens um mínimo de 

250 palavras e um máximo de 500. Boa sorte! 

O meu Slogan: O meu Slogan: O meu Slogan: O meu Slogan:     

O meu ManifestoO meu ManifestoO meu ManifestoO meu Manifesto::::    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


