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Objetivos- Início Projeto em Pombal

• 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

• Candidatos:

• Jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos;

• Residentes no concelho de Pombal;

• 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;

• Encontrem-se a frequentar do 5.º ao 12.º ano de escolaridade.



Perfil de candidato

• Revelar motivação para fazer algo pelo Concelho;

• Apresentar 3 ideias de algo que faria ou mudaria no Concelho;

• Gerir um orçamento anual para implementar o seu projeto, caso seja eleito;

• Assumir o compromisso de frequentar as reuniões mensais de acompanhamento do programa.



Formulários a apresentar

Documentos no dossier de candidatura, disponível no site do Município: https://www.cm-pombal.pt/2021/09/29/jovem-autarca/

a) 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.



Procedimentos

• Os três candidatos com maior número de votos irão compor o “Executivo Jovens Autarcas”;

• Candidato com maior número de votos -“Jovem Presidente”;

• Candidatos com o segundo e terceiro melhores resultados - “Jovens Vereadores”.

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

• Duração de mandato - um ano (dezembro de 2022 a novembro de 2023), e permite ao jovem conciliar

as suas atividades escolares e extracurriculares com as funções de autarca.





Calendarização

• 22 de outubro de 2022

• Sessão Motivacional – Workshop Inspiring Future.

• 03 a 28 de outubro de 2022

• Período de apresentação de candidaturas.

• 31 de outubro a 04 de novembro de 2022

• Avaliação final das candidaturas pela Câmara

Municipal de Pombal.

Outubro: Novembro:

• 07 de novembro de 2022

• Apresentação e divulgação dos resultados das

candidaturas.

• 10 de novembro de 2022

• Reunião com jovens e encarregados de educação

• 07 a 25 de novembro de 2022

• Período de campanha eleitoral.



Calendarização

• 28 de novembro a 13 de dezembro de 2022

• Campanha eleitoral.

• 13 de dezembro de 2022

• Debate entre todos os candidatos.

• 14 de dezembro de 2022

• Voto antecipado.

• 15 de dezembro de 2022

• Dia de eleições.

Dezembro: Janeiro:

• 13 de janeiro de 2023

• Tomada de posse do Jovem Autarca, em local a

definir.



Jovem Autarca

Para qualquer questão:

Equipa de Acompanhamento Programa

juventude@cm-pombal.pt


