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Enquadramento

 Participação cívica e social

 Estudos realizados nos últimos 12 anos sobre a participação dos jovens em movimentos associativos e

políticos evidenciam que existe um afastamento cada vez maior entre a política, o associativismo e os

jovens.

um dos pilares da democracia e da vida em comunidade;

assunto prioritário na formação de todos os jovens.

Ponto diagnosticado no inquérito realizado no âmbito da cidade

amiga das crianças de pombal como necessitando de mais

oferta/projetos;







Objetivos

 motivar e desenvolver nos jovens competências para o exercício de uma cidadania ativa e

responsável;

 valorizar a sua participação informada na defesa dos seus direitos e na assunção dos seus

deveres enquanto cidadãos;

 sensibilizar os jovens para as questões do poder local;

 estimular o interesse dos jovens na definição das políticas 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;



Para quem

 Jovens – 12 a 17 anos;

 Se sente motivado a fazer algo pelo Concelho, apresentando 3 ideias de algo que faria ou mudaria no 

Concelho;

 Caso seja eleito tenha que gerir um orçamento anual para implementar o seu projeto;

 Durante o ano de mandato assuma o compromisso de frequentar as reuniões mensais de 

acompanhamento do programa. 



Para quem

 Candidatos:

jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, que sejam residentes no concelho de Pombal

e que frequentem estabelecimentos de ensino do mesmo concelho, até ao 11.º ano de escolaridade.

 Quem pode votar:

jovens matriculados em estabelecimentos de ensino do concelho de Pombal, que se encontrem a

frequentar do 5.º ao 12.º ano de escolaridade



Procedimentos

 Os três candidatos com maior número de votos compõem o “Executivo Jovens Autarcas”;

 candidato com maior número de votos -“Jovem Presidente”;

 candidatos com o segundo e terceiro melhor resultados - “Jovens Vereadores”.

 Os restantes candidatos integram a “Assembleia de Jovens Autarcas”.

 O mandato do “Jovem Autarca” 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.



Candidatos

 Será aceite um máximo de 16 candidaturas, com base nos seguintes critérios:

- Ordem de chegada, considerando dia e hora;

- Inclusão de todos os formulários solicitados;

- Cumprimento do número mínimo e máximo do manifesto eleitoral



Formulários a apresentar

 Formulário de candidatura;

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

c) Declaração comprovativa do ano de escolaridade frequentado pelo candidato, a emitir por parte do respetivo

Agrupamento de Escolas/Escola em contrato de associação/Escola Profissional;

d) Lista com assinatura de, pelo menos, 50 (cinquenta) apoiantes;

e) Manifesto eleitoral, e

f) Programa de ação, cujo montante de execução não exceda o montante estabelecido anualmente pelo órgão

Câmara Municipal, que consubstancie a adoção de medidas nos seus vários domínios de atuação.





Papel a desempenhar pelas escolas

 Divulgar as sessões de esclarecimento e (in) formação sobre o processo

 Divulgar o debate obrigatório entre os candidatos

 Designar um/a professor/a que assumirá a função de interlocutor/a entre a escola e a equipa que

coordena o projeto que colaborará

1-nos processos de sensibilização;

2- nas questões logísticas relacionadas com o período de campanha e ato eleitoral, nomeadamente no que

se refere à designação de dois/duas aluno/a(s) para cada mesa de voto.



Papel a desempenhar pelas escolas

 Divulgar as sessões de esclarecimento e (in) formação sobre o processo

 Divulgar o debate obrigatório entre os candidatos

 Designar um/a professor/a que assumirá a função de interlocutor/a entre a escola e a equipa que

coordena o projeto que colaborará

1-nos processos de sensibilização;

2- nas questões logísticas relacionadas com o período de campanha e ato eleitoral, nomeadamente no que

se refere à designação de dois/duas aluno/a(s) para cada mesa de voto.
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