NORMAS DE
PARTICIPAÇÃO

Nessa medida, dando cumprimento ao disposto no
Plano de Atividades da Autarquia para o ano de 2019,
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 2019 é composto por vários projetos, cuja
duração varia entre um e dois meses, prevendo a
ocupação de 93 jovens.
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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), 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
atividades de índole diversa, de uma forma ativa,
empenhada e responsável.

O projeto Bibliotecas de Verão decorre durante o
mês de agosto nas Praias da Costa Nova e da Barra.
Este projeto, que será acompanhado por um técnico
superior da Biblioteca Municipal, com experiência
na realização e animação deste tipo de Espaços,
envolverá 10 jovens deste programa.
Os restantes Projetos com uma duração de dois
meses (julho e agosto) são: “Animação de Espaços
Lúdicos e Culturais”, ocupando 20 jovens em julho e
17 em agosto, que pretende reforçar o apoio na área
do turismo tendo em consideração as atividades
previstas para o verão de 2019; “Apoio Administrativo
em Projetos da CMI”, ocupando 3 jovens em julho
e 3 em agosto; “Educação Ambiental e Defesa da
Floresta”, ocupando 12 jovens em julho e 12 em
agosto; “Maior Idade”, ocupando 1 jovem em julho e
1 em agosto; e “Arquivos e outros Patrimónios”, que
ocupará 4 jovens em julho e 2 jovens em agosto,
no apoio à investigação, história e cultura de Ílhavo,
mais especificamente na área do arquivo e da
arqueologia.
Como complemento aos Projetos geridos
diretamente pela CMI, existirão dois Projetos, um
de Apoio à Terceira Idade, gerido pelas Paróquias
de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, e um de Apoio
à Infância, gerido pela Paróquia de Ílhavo, que
ocuparão 8 jovens durante o mês de agosto e que
serão integrados no PMOTL.
O PMOTL 2019 terá as inscrições abertas entre
os dias 6 e 31 de maio, sendo os candidatos
selecionados através da análise dos formulários e
chamados até ao dia 7 de junho para uma entrevista,
que se realizará a partir dessa data. Os resultados da
entrevista serão afixados durante a semana de 24 a
28 de junho, período no qual será também realizada
uma reunião de turno, para os jovens colocados
em julho. No caso dos projetos a decorrer apenas
durante o mês de agosto, a reunião acontecerá
entre 29 e 31 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 seleção.
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.

OS PROJETOS
PROJETO A
Bibliotecas de Verão – Costa Nova e Barra
A Biblioteca de Verão – Costa Nova e Barra,
funcionará das 10h às 18h em horário contínuo. O
público alvo serão as crianças e adolescentes dos
6 aos 12 anos (para as atividades de ocupação de
tempos livres) e o público em geral para o acesso
a publicações periódicas e serviço de literatura
para empréstimo. O acompanhamento técnico
será garantido por um responsável devidamente
habilitado para o efeito. Este Projeto envolverá 10
jovens que animarão os referidos espaços, sendolhes fornecido formação e apoio adequado pela
Coordenadora Técnica do projeto e pela Câmara
Municipal de Ílhavo, ocupando 4 horas por dia cada
um / 5 dias por semana.
PROJETOS B E C
OTL das Paróquias
Os Projetos da Paróquia de Ílhavo e da Gafanha da
Nazaré que a CMI apoiará, consistem:
- num Projeto 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
ações é assegurado pelos responsáveis de cada
instituição.
- num Projeto 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 ações é assegurado
pelos responsáveis de cada instituição.
O primeiro projeto envolverá 3 jovens e o segundo 5
jovens, ambos durante 5 horas por dia / 5 dias por
semana (agosto).
PROJETO D
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 acompanhamento de exposições na
Casa da Cultura de Ílhavo e no apoio à organização
de eventos do 23 Milhas, ocupando 2 jovens, 4 horas
por dia cada um / 5 dias por semana (julho).
b) Dinamização de projetos de ocupação dos tempos
livres de crianças, ocupando 2 jovens, 4 horas por
dia cada um / 5 dias por semana em julho e 2 jovens
agosto.
c) Apoio à realização de ações culturais ou
desportivas diversas, ocupando 6 jovens, 4 horas
por dia cada um / 5 dias por semana em julho e 4
jovens, 4 horas por dia cada um / 5 dias por semana
em agosto.

d) Dinamização do Museu Marítimo de Ílhavo, Navio
Museu Santo André, ocupando 3 jovens, 4 horas
por dia cada um / 5 dias por semana em julho e 4
jovens em agosto.
e) Dinamização dos eventos para a Juventude,
ocupando 3 jovens, 4 horas por dia cada um / 5 dias
por semana em julho e 2 jovens, 4 horas por dia
cada um / 5 dias por semana em agosto.
f) Dinamização dos Postos de Turismo de Ílhavo e
Costa Nova, ocupando 4 jovens, 4 horas por dia cada
um / 5 dias por semana em julho e 5 jovens, 4 horas
por dia cada um / 5 dias por semana em agosto.
PROJETO E
Apoio Administrativo em projetos da Câmara
Municipal de Ílhavo
Este projeto desenvolver-se-á na Câmara Municipal
de Ílhavo, ocupando 3 jovens, 4 horas por dia cada
um / 5 dias por semana em julho e 3 jovens, 4
horas por dia cada um / 5 dias por semana em
agosto. Para este projeto é necessário possuir
conhecimentos de informática na ótica do utilizador.
PROJETO F
Educação Ambiental e Defesa da Floresta
A Campanha de Educação Ambiental no âmbito das
Bandeiras Azuis das Praias da Costa Nova e Barra
e a Defesa da Floresta, consistirá na realização de
diversas ações de sensibilização nas praias e na
floresta (distribuição de panfletos, realização de
jogos, vigilância da floresta, limpeza das praias, etc.).
Este projeto ocupará 12 jovens, 4 horas por dia cada
um / 5 dias por semana (julho e agosto).
PROJETO G
Arquivos e outros Patrimónios
Este projeto desenvolver-se-á no Centro de
Documentação e Informação, com trabalho
específico nas áreas de arquivo, investigação e de
arqueologia e irá ocupar 4 jovens, 4 horas por dia
cada um / 5 dias por semana em julho e 2 jovens,
4 horas por dia cada um / 5 dias por semana em
agosto.
PROJETO H
Maior Idade
Este projeto consiste no apoio à dinamização de
diversas iniciativas desenvolvidas no âmbito da Maior
Idade e ocupará 2 jovens, 4 horas por dia cada um /
5 dias por semana (julho e agosto).
A todos os jovens será ministrada formação inicial
adequada a cada projeto que será agendada após
seleção.
Todas as dúvidas ou omissões relativas às presentes
normas serão resolvidas pela Câmara Municipal de
Ílhavo.

