
INTRODUÇÃO
A ocupação dos tempos livres dos jovens com atividades salutares para as quais tenham um qualquer tipo de 
apetência, e que se revistam de um claro interesse para a comunidade, tem sido amplamente aceite como 
sendo um importante meio de valorização pessoal, contribuindo de forma marcante para a formação da sua 
personalidade, incrementando a sua autoconfiança, a sua capacidade de organização, o seu espírito de equipa 
e de entreajuda, ao mesmo tempo que funciona como um excelente complemento à sua formação académica. 
Atenta a esta realidade, a Câmara Municipal de Ílhavo implementou em 1999 o Programa Municipal de Ocupação 
de Tempos Livres (PMOTL) suportado integralmente pelo orçamento camarário que, ano após ano, tem permitido 
a dezenas de jovens ocupar os meses de julho e agosto com atividades de índole diversa, de uma forma ativa, 
empenhada e responsável. 

Atendendo às restrições e cuidados necessários a ter em conta na diminuição do índice de contágios pelo vírus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), em 2021 é necessário reformular os projetos e adequá-los à realidade atual.

DESTINATÁRIOS
O PMOTL 2021 prevê a ocupação de 33 jovens com idades entre os 16 e os 30 anos (inclusive).

DURAÇÃO
O Programa, composto por vários projetos, está dividido em dois turnos. O primeiro turno decorre durante o mês 
de julho e o segundo turno realiza-se durante o mês de agosto, cada um com a duração de 80 horas/mês, cuja 
distribuição será acordada no seu início entre o jovem e o responsável do projeto. 

COORDENAÇÃO
A coordenação geral do programa fica a cargo do Vereador do Pelouro da Juventude, que designará um responsável 
por projeto. 

INSCRIÇÕES
O PMOTL 2021 terá inscrições abertas entre os dias 7 e 18 de junho, que serão realizadas em impresso próprio, 
disponível em www.cm-ilhavo.pt. 
Os impressos devidamente preenchidos deverão ser entregues presencialmente na Câmara Municipal de Ílhavo 
ou via email para juventude@cm-ilhavo.pt.

SELEÇÃO
Os candidatos selecionados através da análise dos formulários são chamados até ao dia 25 de junho para uma 
entrevista. Os resultados da entrevista serão afixados entre os dias 28 e 30 de junho. O número de vagas por turno 
poderá não ser preenchido na sua totalidade caso se verifique, nomeadamente, a inexistência de um número 
suficiente de candidatos que satisfaçam os critérios de seleção.
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OUTRAS INFORMAÇÕES
Os projetos com a duração de dois meses serão divididos em dois turnos de um mês, podendo o mesmo jovem 
candidatar-se aos dois turnos. Para participar em qualquer turno e/ou projeto é necessário que cada jovem tenha 
facilidade de transporte. 
O montante da bolsa a atribuir aos jovens participantes no Programa é de 200,00 Euros/turno. Todos os jovens 
têm ainda direito a um certificado de participação, assim como a um Seguro de Acidentes Pessoais, durante o 
período de vigência do turno. Para efeitos de atribuição de bolsa e certificado não serão considerados os jovens 
que tenham cumprido menos de 50% das horas previstas.

PROJETOS

PROJETO A
Animação de Espaços Lúdicos e Culturais
O Projeto de Animação de Espaços Lúdicos e Culturais consta da dinamização de espaços da CMI, 
assim como da dinamização de diversas iniciativas que irão decorrer durante os meses de julho e agosto.

a) Animação e apoio à organização de eventos do 23 Milhas, ocupando 5 dias por semana 1 jovem em julho.

b) Apoio na preparação de projetos e atividades da Biblioteca Municipal de Ílhavo, ocupando 5 dias por semana, 
2 jovens em julho e 2 jovens em agosto;

c) Apoio na preparação de atividades do Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo, ocupando 5 dias por semana, 
1 jovem em julho;

d) Apoio ao programa Férias Divertidas, ocupando 5 dias por semana, 4 jovens em julho e 2 jovens em  agosto;

e) Guardaria de exposições e vigilância no Museu Marítimo de Ílhavo, Navio Museu Santo André e Centro de 
Religiosidade Marítima, ocupando 5 dias por semana, 3 jovens em julho e 3 jovens em agosto;

f) Dinamização dos Postos de Turismo de Ílhavo e Costa Nova, ocupando 5 dias por semana, 4 jovens em Julho 
e 5 jovens em agosto.

PROJETO B 
Arquivos e outros Patrimónios
Este projeto desenvolver-se-á no Centro de Documentação de Ílhavo, com trabalho específico nas áreas de 
arquivo e irá ocupar 5 dias por semana, 1 jovem em julho e 1 jovem em agosto.

PROJETO C
Maior Idade
Este projeto desenvolver-se-á no Núcleo da Maior Idade, na Câmara Municipal de Ílhavo e consiste no apoio à 
dinamização de diversas iniciativas desenvolvidas no âmbito da Maioridade e ocupará 5 dias por semana, 2 jovens 
em julho e 2 jovens em agosto. 

Todas as dúvidas ou omissões relativas às presentes normas serão resolvidas pela Câmara Municipal de Ílhavo.


