


CONTEXTUALIZAÇÃO

Um dos pilares da 
democracia e da sociedade

Tema prioritário na 
formação dos jovens

Identificação do conselho 
municipal da juventude da 

necessidade de projetos

Estudos realizados 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.



Mas a política não é uma prioridade?

Os jovens estão sub-
representados nos processos 
de tomada de decisão que os 

afetam, embora o seu 
envolvimento seja 

absolutamente indispensável 
para a democracia

Os jovens são os principais 
interessados no acesso e 

no respetivo 
acompanhamento das 

políticas e decisões atuais.

A participação ativa 
dos jovens na 

sociedade e na 
promoção de políticas 
para a juventude de 

qualidade é essencial



O Projeto Jovem Autarca

O que é ?

 «Jovem Autarca» é um projeto 

educativo dirigido aos alunos, com 

idades compreendidas entre os 10 e os 

17 anos  que estudam e residem no 

concelho de Porto de Mós  que pretende 

potenciar comportamentos de cidadania 

ativa e governança partilhada, 

valorizando as opiniões dos jovens e 

suas perspetivas para o futuro.



Propósito 

Valorizar  as opiniões 

dos jovens e suas 

perspetivas para o 

futuro.

O QUE SE PRETENDE?

COM QUE OBJETIVO ?

Aproximar os jovens das estruturas políticas locais e à 
realidade do seu território, promovendo competências 
comunicacionais, sociais, interpessoais e de liderança com 
vista à criação de uma geração de jovens, capazes de 
enfrentar os desafios da realidade, estimulando a 
criatividade e capacidade de iniciativa de cada um, para o 
exercício da liberdade e responsabilidade na economia e na 
sociedade em geral, contribuindo deste modo para a coesão 
social das regiões e para a integração dos jovens nos 
processos de tomada de decisão. 



Para quem?

Jovens –10 a 17 anos

CANDIDATOS:
Jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 
17 anos, que sejam residentes e que frequentem 
estabelecimentos de ensino do concelho de Porto 
de Mós, motivados a fazer algo pelo Concelho. 

DEPOIS DE ELEITO JOVEM AUTARCA

Gerir um orçamento anual para implementar o 
seu projeto;

Frequentar as reuniões mensais de 
acompanhamento do programa;

Acompanhar o executivo municipal em algumas 
ações.

QUEM PODE VOTAR:
Jovens entre os 10 e os 17 anos 

residentes no concelho de Porto 
de Mós



O executivo é composto pelo Jovem Autarca e  por 
dois vereadores e a possibilidade de constituírem a 
sua equipa de trabalho até 4 conselheiros. 

Como?

O/A candidato/a com maior número de votos será 
eleito/a «Jovem Autarca»

o 1.º Vereador/a será o/a candidato/a que 
apresente o segundo melhor resultado 

o 2.º Vereador/a será o/a candidato/a que 
apresentar o terceiro melhor resultado.

Os/As restantes candidato/as constituirão, se assim 
entenderem, a equipa de trabalho do/a «Jovem 
Autarca» e dos/as Vereadores/as eleitos/as, sendo 
designados por Conselheiros, até ao máximo de: 

a) Dois conselheiros designados pelo “Jovem 
Autarca”; 

b) Um conselheiro designado por cada vereador/a.

Jovem Autarca 

Conselheiro/a Conselheiro/a Conselheiro/a Conselheiro/a

Vereador/a Vereador/a

EXECUTIVO DO/A JOVEM AUTARCA 



MANDATO: 

Período Legislativo – de janeiro de 2022 

até ao final do período de legislatura, 

previsivelmente em dezembro de 2022.

O mandato inicia-se com a 
tomada de posse e terá a 

duração de 
aproximadamente um ano, 

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

extracurriculares com as 
funções de autarca



CANDIDATURA

O que tens de saber!

https://www.municipio-portodemos.pt/pages/1657

https://www.municipio-portodemos.pt/pages/1657


CANDIDATURA

I - Formulário Candidato/a 
Jovem Autarca – a ser 

preenchido por ti, incluindo a 
assinatura na Declaração do/a 

candidato/a.  

ll) Formulário Encarregado/a de 
Educação  Jovem Autarca –a ser 

preenchido e assinado pelo/a 
Encarregado de Educação.  

lll) Formulário Escola Jovem 
Autarca – a ser preenchido e 
assinado pelo/a Diretor/a da 

Escola.

IV) Formulário “o meu manifesto”, com o mínimo 
de 200 e o máximo de 400 palavras, que expõem o 

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

Concelho de Porto de Mós.

V)  horário escolar



Nós vamos ajudar-te

6 dezembro 2021 – Sessão 
Motivacional

BOOTCAMP



3 PASSOS PARA SERES UM/A CANDIDATO/A DE SUCESSO  

1. VONTADE DE PROMOVER E PARTICIPAR NAS DINAMICAS DO CONCELHO DE

PORTO DE MÓS

2. PREENCHER OS FORMULÁRIOS

3. LER ESTE GUIA COM ATENÇÃO 

e se precisares de ajuda liga-nos, 244 499 600 ou envia um email para

juventude@municipio-portodemos.pt



O Papel das Escolas

 Aderir ao projeto “Jovem Autarca” e designar um/a professor/a que assumirá a 
função de interlocutor/a. 

 Enviar o nome dos alunos que irão participar na Sessão Motivacional 

 Colaborar na elaboração dos cadernos eleitorais, através da cedência de listagens 
do/a(s) seus/suas aluno/a(s)s com idades entre os 11 e os 17 anos, constando das 
mesmas o nome  completo do/a aluno/a, data de nascimento e ano de escolaridade 
que frequenta.  

 Colaborar nos processos de sensibilização, bem como 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. Este/a(s) 
aluno/a(s) não poderão ser candidato/a(s) a Jovem Autarca na presente edição.

até ao dia 3 de 
dezembro às 12h



Equipa Técnica do Município:

Coordenadora: Telma Cruz (919415411)

Pedro Vala (914435162)

Cláudia Fino

BOA SORTE e FAZ ACONTECER! O Futuro começa agora!

Esta vai ser uma experiência inesquecível e que vai fazer a diferença!

Contamos contigo, conta connosco!


