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INTRODUÇÃO 

 

A ocupação dos tempos livres dos jovens com actividades 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), orientado para os jovens entre os 16 e os 30 anos (inclusive) e 

suportado integralmente pelo Orçamento camarário, que ano após ano tem permitido a dezenas de 

jovens ocupar os meses de Julho e Agosto com actividades de índole diversa, de uma forma activa, 

empenhada e responsável. 

 

Nessa medida, à semelhança do que aconteceu nos últimos dez anos e dando cumprimento ao 

disposto no Plano de Actividades da Autarquia para o ano de 2010, a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), 

por intermédio do seu Pelouro da Juventude, pretende levar a cabo mais uma edição do Programa 

Municipal de Ocupação de Tempos Livres (PMOTL), durante os meses de Julho e Agosto. 

 

O PMOTL 2010 é composto por vários projectos, cuja duração varia entre um e dois meses. Destes 

destaca-se, pelos seus objectivos e dimensão, a realização da Biblioteca ao Ar Livre para crianças e 

adolescentes, durante o mês de Agosto no relvado da Praia da Costa Nova. Este projecto, que será 

acompanhado por um profissional da BMI e com experiência na realização e animação deste tipo de 

Espaços, envolverá 20 jovens monitores do PMOTL, tendo como principais objectivos a ocupação 

salutar dos tempos livres dos jovens do nosso Concelho, bem como ir de encontro às solicitações dos 

casais em tempos de férias, no que diz respeito à ocupação dos tempos livres dos seus filhos menores. 

 

Existirão ainda mais três Projectos também da responsabilidade da Autarquia: Animação de Espaços 

Lúdicos e Culturais, com uma duração de dois meses (Julho e Agosto), ocupando 16 jovens em Julho e 

24 em Agosto, Apoio Administrativo em Projectos da CMI, com uma duração de dois meses (Julho e 
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Agosto), ocupando 5 jovens em Julho e 9 em Agosto, e Educação Ambiental, com uma duração de dois 

meses (Julho e Agosto), ocupando 7 jovens em Julho e 5 em Agosto. 

 

Como complemento aos Projectos geridos directamente pela CMI, existirão dois Projectos, um de Apoio 

à Terceira Idade, gerido pelas Paróquias de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, e dois de Apoio à Infância, 

geridos pela Paróquia de Ílhavo, que ocuparão 7 jovens durante o mês de Agosto e que serão 

integrados no PMOTL. 

 

O PMOTL 2010 terá as inscrições abertas a partir do dia 20 de Maio até 12 de Junho, sendo os 

candidatos seleccionados através da análise dos formulários e chamados até ao dia 17 para uma 

entrevista, que se realizará nos dias seguintes. Os resultados da entrevista serão afixados na CMI no 

final da tarde do dia 25, seguindo-se uma acção de formação no dia 30 de Junho. No caso dos 

projectos a decorrer apenas durante o mês de Agosto, a formação acontecerá a 30 de Julho. 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 selecção. 

 

Os projectos com a duração de dois meses serão divididos em dois turnos de um mês, podendo o 

mesmo jovem candidatar-se aos dois turnos. 

  

OS PROJECTOS 

 

Projecto A – Biblioteca ao Ar Livre 

A Biblioteca ao Ar Livre funcionará entre as 11h00 e as 20h00 horas, em dois turnos de 5 horas cada 

um, no relvado da Costa Nova, para crianças e adolescentes dos 4 aos 14 anos. O acompanhamento 

técnico será garantido por uma responsável devidamente habilitada para o efeito. Este Projecto 

envolverá 18 monitores e 2 responsáveis por turno que animarão os referidos espaços, sendo-lhes 

fornecido formação e apoio adequado pela Responsável Técnica e pela Câmara Municipal de Ílhavo. 

No dia 30 de Julho os jovens terão uma formação em sala, ministrada pela Coordenadora Técnica, com 

a duração de 5 horas diárias.  

Os Monitores terão direito a duas folgas semanais e a um Seguro efectuado pela CMI. Para o 

Coordenadores/Responsáveis de Turno será de 250,00 Euros, tendo estes direito somente a uma folga 

semanal. 
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Perfil pretendido para os Monitores e Responsáveis 

Idade entre os 16 e 30 anos; 

Formação e Experiência na Área; 

Gosto pelo trabalho com crianças; 

Disponibilidade de deslocação para a Praia da Costa Nova; 

Disponibilidade de tempo durante o período que decorre a acção. 

 

Nota: Para os cargos de Coordenadores/Responsáveis por Turno dar-se-á preferência aos Candidatos 

com maior idade, maior experiência na área e com perfil de liderança de grupos de jovens. 

 

Breve Descrição da Acção e Intervenientes 

 

Intervenientes: 

Coordenadora Técnica: Dra. Neida Reis 

Coordenador Geral: Dra. Beatriz de Fátima Clemente Martins 

Total de Monitores: 18 jovens. 

Coordenadores/Responsáveis por Turno: 2 jovens (1 por turno) 

Número total de jovens envolvidos: 20 jovens (18 monitores e 2 responsáveis). 

 

 

Os Monitores terão como funções a animação do espaço fornecidas pela Coordenadora Técnica, bem 

como receber os pais/familiares das crianças e controlar a entrada e saída de crianças da Biblioteca. 

Os Responsáveis (1 por turno) terão a seu cargo a Coordenação Geral do Espaço no turno que lhes 

couber e as suas folgas serão cobertas pela Coordenadora Técnica e pelo Coordenador Geral. 

A Coordenadora Técnica será responsável pela formação e acompanhamento técnico dos jovens, e 

deverá zelar pelo bom funcionamento da Biblioteca. 

O Coordenador Geral é responsável por todas as questões logísticas relacionadas com o bom 

funcionamento da Biblioteca, bem como por todas as questões relacionadas com a ligação à CMI. 

Os dois últimos são responsáveis pela instrução de todo o processo de Selecção dos jovens 

candidatos a monitores e responsáveis, de acordo com o perfil pretendido. A decisão final caberá, em 

todo o caso, ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo. 
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Projectos B e C - OTL das Paróquias 

Os Projectos da Paróquia de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré que a CMI apoiará, consistem: 

- num Projecto de Apoio à Infância no âmbito da Obra da Criança e do Lar do Divino Salvador – ajuda 

às Educadoras de Infância, OTL’s das crianças, jogos, apoio à cozinha, etc. O acompanhamento 

destas acções é assegurado pelos responsáveis de cada instituição. 

- num Projecto de Apoio à Terceira Idade no âmbito do Lar de São José e do Lar da N. Sra. da 

Nazaré (entretenimento, companhia, servir refeições, etc.). O acompanhamento destas acções é 

assegurado pelos responsáveis de cada instituição. 

O primeiro projecto envolverá 3 jovens e o segundo 4, durante 5 horas por dia/5 dias por semana (ou 4 

horas por dia/6 dias por semana) em Agosto.  

 

 

Projecto D - A Animação de Espaços Lúdicos e Culturais 

O Projecto de Animação de Espaços Lúdicos e Culturais, tal como o próprio nome indicia, 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 Acompanhamento de Exposições no Centro Cultural de Ílhavo, ocupando 2 jovens, 4 

horas por dia cada um/7 dias por semana em Julho e 4 jovens dia, 4 horas por dia cada um/7 dias 

por semana em Agosto.  

b) Dinamização de projectos de ocupação dos tempos livres de crianças, ocupando 2 jovens, 4 horas 

por dia cada um/7 dias por semana (Julho e Agosto). 

c) Apoio à realização de acções culturais ou desportivas diversas, ocupando 3 jovens, 4 horas por dia 

cada um/7 dias por semana (Julho e Agosto). 

d) Dinamização do Museu Marítimo de Ílhavo, Navio Museu Santo André e Casa Gafanhoa, ocupando 

2 jovens, 4 horas por dia cada um/5 dias por semana em Julho e 4 jovens dia, 4 horas por dia cada 

um/5 dias por semana em Agosto. 

e) Dinamização da Biblioteca de Praia, ocupando 4 jovens, 4 horas por dia cada um/7 dias por 

semana em Agosto; 

f) Dinamização dos Fóruns Municipais da Juventude, ocupando 3 jovens, 4 horas por dia cada um/5 

dias por semana (Julho e Agosto). 
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g) Dinamização dos Postos de Turismo de Ílhavo, Praia da Barra e Costa Nova, ocupando 4 jovens, 4 

horas por dia cada um/7 dias por semana (Julho e Agosto).  

Aos jovens será ministrada adequada formação inicial. Os jovens seleccionados para estes projectos 

terão direito a duas folgas semanais. 

 

 

Projecto E - O Apoio Administrativo em projectos da Câmara Municipal de Ílhavo 

Este projecto desenvolver-se-á na Câmara Municipal de Ílhavo, ocupando 7 jovens, 4 horas por dia 

cada um/5 dias por semana em Julho e 11 jovens, 4 horas por dia cada um/5 dias por semana em 

Agosto. Para este quarto Projecto é necessário possuir conhecimentos de informática na óptica do 

utilizador. 

 

 

Projecto F - Educação Ambiental no Âmbito da Bandeira Azul 

A Campanha de Educação Ambiental no âmbito das Bandeiras Azuis das Praias da Costa Nova e Barra, 

consistirá na realização de diversas acções de sensibilização nas praias e no Núcleo de Educação 

Ambiental da Costa Nova (distribuição de panfletos, t-shirts, realização de jogos, vigilância da limpeza 

das praias, etc.), assim como no Ecocentro Municipal. Este projecto ocupará 7 jovens, 5 horas por dia 

cada um/7 dias por semana em Julho e 5 jovens, 5 horas por dia cada um/7 dias por semana em 

Agosto. O acompanhamento deste projecto está a cargo do Vereador do Pelouro do Ambiente, Eng. 

Marcos Ré. 

 

Todas as dúvidas ou omissões relativas às presentes normas regentes serão resolvidas pela Câmara 

Municipal de Ílhavo. 

 

Ílhavo, Paços do Município a 14 de Maio de 2010 

 

 

Vereadora do Pelouro da Juventude 

 

 

(Beatriz de Fátima Clemente Martins) 
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RESUMO DOS PROJECTOS 

 

Projecto A: Biblioteca ao Ar Livre 

Datas: entre 1 e 31 de Agosto 

Local: Relvado da Costa Nova 

Número de jovens a seleccionar: 20 

Número de horas/dia: 5 

Turnos: das 10h30 às 15h30 e das 15h30 às 20h30 (estes horários poderão sofrer ajustamentos). 

Montante da Bolsa: 200,00 Euros/Monitores; 250,00 Euros /Responsável por Turno 

 

Projecto B: Apoio à Infância 

Datas: entre 1 e 31 de Agosto 

Local: Obra da Criança e Lar do Divino Salvador, Ílhavo 

Número de jovens a seleccionar: 3 

Número de horas/dia: 5 

Turno Único: das 09h00 às 14h00 (estes horários poderão sofrer ajustamentos). 

Montante da Bolsa: 200,00 Euros 

 

Projecto C: Apoio à Terceira Idade 

Datas: entre 1 e 31 de Agosto 

Local: Lar de S. José, Ílhavo 

Número de jovens a seleccionar: 4 

Número de horas/dia: 5 

Turno Único: das 16h00 às 21h00 (estes horários poderão sofrer ajustamentos). 

Montante da Bolsa: 200,00 Euros 

 

Projecto D: Animação de Espaços Lúdicos e Culturais 

Datas: entre 1 e 31 de Julho e 1 e 31 de Agosto 

Local: Câmara Municipal, Museu Marítimo, Centro Cultural de Ílhavo, Centro Cultural da Gafanha da 

Nazaré, Piscina Municipal de Vale de Ílhavo, Postos de Turismo, Casa Gafanhoa, Navio Museu Santo 

André, Biblioteca de Praia e Fóruns Municipais da Juventude. 

Número de jovens a seleccionar: 40 (16+24) 
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Número de horas/dia: 4 

Turnos: das 15h00 às 19h00 e das 19h00 às 23h00, no caso dos projectos a desenvolver na Câmara 

Municipal de Ílhavo, das 09h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00 nos restantes locais (estes horários poderão 

sofrer ajustamentos). 

Montante da Bolsa: 160,00 Euros 

 

Projecto E: Apoio Administrativo em projectos da Câmara Municipal de Ílhavo 

Datas: entre 1 e 31 de Julho e de 1 a 31 de Agosto 

Local: Câmara Municipal de Ílhavo 

Número de jovens a seleccionar: 18 (7+11) 

Número de horas/dia: 4 

Turnos: das 09h00 às 13h00 ou das 14h00 às 18h00 (estes horários poderão sofrer ajustamentos). 

Montante da Bolsa: 160,00 Euros 

 

Projecto F: Educação Ambiental no Âmbito da Bandeira Azul 

Datas: entre 1 e 31 de Julho e de 1 a 31 de Agosto 

Local: Praias da Costa Nova e da Barra 

Número de jovens a seleccionar: 12 (7+5) 

Número de horas/dia: 5 

Turno único: das 9h00 às 13h00 ou das 14h00 às 19h00 (estes horários poderão sofrer ajustamentos) 

Montante da Bolsa: 200,00 Euros 

 

 


