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NÓS NÃO SOMOS APENAS UM “PRODUTO” DA NOSSA ERA, DA NATUREZA E DA EDUCAÇÃO QUE RECEBEMOS…  

ESTAMOS SEMPRE A “SER” NO PRESENTE, A “APRENDER” COM O PASSADO E A “TORNAR-NOS” NO FUTURO! 

 

 

 

A JUVENTUDE (+) É O REFLEXO DESSA REALIDADE! 

 

 

PROPORCIONANDO AOS JOVENS DO CONCELHO DE SILVES (+) COMPETÊNCIAS, QUE CONTRIBUAM, DE FORMA (+) 

EFICAZ E SAUDÁVEL PARA A CONSTRUÇÃO DO SEU PROJETO DE VIDA, FORNECENDO-LHES O ACESSO A (+) E 

MELHORES OPORTUNIDADES 

 

 

ESTA É A JUVENTUDE (+) 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

[Introdução] 

O Setor de Juventude do Município de Silves prossegue esta vontade, visando proporcionar à comunidade juvenil um 

conjunto de ferramentas que contribuam para o desenvolvimento integral das suas capacidades (emocionais, físicas 

e sociais) e para a sua plena integração na sociedade,  

O Plano Anual de Atividades 2019-2020 é um documento que compila a oferta de atividades, programas e serviços a 

desenvolver pelo Setor de Juventude para o ano letivo 2019-2020, visando ir de encontro às necessidades e 

inquietudes da comunidade juvenil do Concelho de Silves, através do desenvolvimento de métodos de aprendizagem 

participativos, baseados na capacitação pessoal, na partilha de experiências, na autonomia e na emancipação de cada 

indivíduo, tendo em conta o desenvolvimento e a experiência pessoal de cada um. 

Esta oferta dirige a sua intervenção a um dos grupos sociais mais vulneráveis (jovens), que pela tenra idade que 

apresentam, se encontram muito mais disponíveis à aprendizagem e à assimilação de informação que lhes possa 

proporcionar um futuro diferente, conjunturalmente mais favorável a escolhas positivas e que os auxilie naquele que 

é o seu maior desafio - a construção de um projeto de vida saudável, emancipatório e feliz.  

A presente oferta foi cuidadosamente concebida, respeitando o calendário letivo escolar, bem como o período de 

interrupções letivas, sendo pensada e concebida como um complemento de apoio às Escolas do Concelho de Silves e 

do seu corpo docente. 

 

 

 



 

3 
 

 

[Resumo] 

 

# O que é isto? 

Este é um documento que compila a oferta de atividades, programas e serviços a desenvolver pelo Setor de Juventude, no ano 

letivo 2019-2020, visando ir de encontro às necessidades e inquietudes da comunidade juvenil do Concelho de Silves. 

# Para quê? 

Para apoiar a comunidade juvenil, proporcionando-lhes um conjunto de competências e ferramentas que contribuam para o 

desenvolvimento integral das suas capacidades (físicas, psicológicas e sociais) e para a sua plena integração na sociedade. 

# Porquê? 

Porque nós não somos apenas um produto da nossa era, da natureza e educação que recebemos. Pelo contrário, nós estamos 

sempre a ser o presente, a aprender com o passado e a tornar-nos no futuro! 

# Com Quem? 

Com os jovens, claro! Fomentando a partilha de experiências, a sua autonomia e bem-estar, providenciando aprendizagens (não-

formais e informais), garantindo a sua inclusão (integração na sociedade) e empoderando os jovens do Concelho de Silves.   

# Para Quem? 

Jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos de idade, que residem ou estudem no Concelho de Silves. 

# Como?  

Através do desenvolvimento de métodos de aprendizagem participativos, assentes em técnicas de educação não- formal e na 

experiência pessoal de cada um. 

# Com quem? 

Com recursos humanos do município de Silves e os técnicos do Setor de Juventude. 

# Quando? 

Ano letivo 2019-2020. 

# Onde? 

Concelho de Silves. 
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[ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE] 

 

A intervenção do Setor de Juventude da Câmara Municipal de Silves divide-se em diferentes áreas de intervenção, 

subdividindo-se num conjunto de atividades a desenvolver nas mais diversas áreas de interesse para os jovens deste Concelho: 

 

# Educação Não-Formal: 

 

 - Ações de Sensibilização (Promoção de Ciclos de Ação de Curta Duração nas Escolas); 

 - Dias Juventude Mais (+) (Comemoração de datas de referência para a comunidade juvenil);  

  - Dia Mundial da Luta Contra a SIDA; 

  - Dia Europeu da Internet Mais Segura; 

 - Teatro Didático (Promoção de um espetáculo de Teatro Lúdico Pedagógico, versando temas polémicos e 

problemáticas infanto-juvenis); 

 - Challenge Day (Promoção de atividades de carácter não-formal levando os jovens a refletir e questionar 

determinados comportamentos, condutas e hábitos culturais): 

  - E se fosse Contigo?! - Dia Internacional dos Direitos Humanos; 

  - E se fosses Tu?! - Dia Nacional da Não-Violência Escolar e da Paz; 

- O Dia do Desafio?! – Problematizar temas polémicos e controversos;  

 - OTL´S Juventude Mais (+) - Programa de Ocupação de Tempos Livres de Verão.  

   

# Cidadania e Participação Jovem: 

 

 - Projeto Assembleia Municipal Jovem - AMJ 2019/2020; 

- Visita aos Serviços Municipais| Sessão de Brainstorming | Campanha Eleitoral dos candidatos à 

presidência do Projeto AMJ | Eleição dos Membros da Mesa; 

- Visita a uma Assembleia Municipal de Silves; 

- Visita Guiada ao Palácio de São Bento | Encontro com Deputados do Círculo Eleitoral de Faro | 

Assistência ao Plenário da Assembleia da República; 

- Sessão de Preparação para a Sessão Plenária do Projeto AMJ; 
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- Sessão Plenária do Projeto AMJ | Almoço Convívio na Quinta Pedagógica de Silves.  

- Conselho Municipal da Juventude de Silves - CMJS (órgão consultivo do Município de Silves, em 

matérias relacionadas com as Políticas de Juventude). 

- Projeto de Arte Urbana Juvenil (Pintura das caixas da EDP existentes na cidade de Silves); 

- Galeria de Arte Urbana Juvenil – GAUS (Promoção da cidade como galeria de arte urbana); 

- Roteiro de Arte Urbana de Silves – RAUS (Criação de um guia/brochura com o mapa das 

obras, imagens e a identificação das caixas de eletricidade, visando valorizar a identidade social e a arte 

urbana na cidade); 

 

# Voluntariado Juvenil: 

 

 - Campanha de Recolha de Sangue; 

  - Promoção de uma campanha anual de sensibilização e recolha de sangue;  

 

# Associativismo Juvenil: 

 

 - PAAJU – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil: 

  - Apoio Pontual e Logístico às Associações Juvenis; 

  - Serviço de Apoio à criação de uma Associação Juvenil no Concelho de Silves; 

 

# Criatividade e Inovação: 

 

- Projeto Jovens Artistas do Concelho de Silves [JA]; 

  - Captação de Talentos nas Escolas do Concelho de Silves; 

  - Audição Jovens Artistas do Concelho de Silves; 

- Promoção de Workshops de Curta Duração (permitir um primeiro contacto com a área do seu 

talento/interesse artístico - a incluir nas Férias da Páscoa 2020); 

- Inclusão na Bolsa de Jovens Artistas do Concelho de Silves (para inclusão em eventos 

promovidos ou apoiados pelo Município de Silves). 
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# Inclusão Social Jovem: 

 

 - Cartão Jovem Municipal  

  - Promoção, gestão e acompanhamento da venda do Cartão Jovem Municipal (cartão que reúne um 

conjunto de vantagens e descontos para os do Concelho de Silves, em lojas e serviços aderentes); 

 

 - Porta 65 Jovem 

  - Apoio à Submissão de Candidaturas ao Programa Porta 65 Jovem (Arrendamento Juvenil); 

 - Serviço de apoio ao esclarecimento de dúvidas, informação e encaminhamento dos jovens para as 

principais áreas relacionadas com a juventude (habitação, emprego, promoção, entre outros.). 
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[ DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES POR ÁREAS ] 
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[ EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL ] 

 

# AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO [Desenvolvimento de ciclos de ação/formação de curta duração, com o 

intuito de prevenir nos jovens comportamentos de risco e/ou desviantes e sensibilizar, alertar e consciencializar os 

jovens para hábitos e comportamentos mais saudáveis e positivos] 

Descrição da atividade: Ação de Sensibilização sobre Droga e Toxicodependência; 

Data: * Ano Letivo 2019/2020; 

Público-Alvo: Comunidade Escolar do Concelho de Silves; 

Local: Auditórios Escolares; 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data(s) a confirmar, em função da disponibilidade da(s) entidade(s) parceira(s).  

 

# DIAS JUVENTUDE MAIS 
(+) 

[Comemoração de datas de referência para a comunidade juvenil] 

Descrição da atividade: Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a Sida (feriado 1 de dezembro); 

Data:* Entre 25 e 29 de novembro de 2019; 

Público-Alvo: Comunidade escolar do Concelho de Silves; 

Local: Auditórios escolares;  

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data(s) a confirmar, em função da disponibilidade da(s) entidade(s) parceira(s).  
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Descrição da atividade: Comemoração do Dia Europeu da Internet + Segura* 

Data: *Entre 3 e 7 de fevereiro de 2020; 

Público-Alvo: Comunidade escolar do Concelho de Silves; 

Local: Auditórios Escolares; 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data(s) a confirmar, em função da disponibilidade da(s) entidade(s) parceira(s) e da marcação do Dia 

Europeu da Internet + Segura 2020. 

 

# TEATRO DIDÁTICO [Espetáculo de teatro lúdico-pedagógico, versando áreas relacionadas com a temática 

da saúde e com a promoção de hábitos de vida positivos e saudáveis*] 

Descrição da atividade: Peça de Teatro lúdico-pedagógico (tema a designar oportunamente); 

Data: *Março de 2020; 

Público-Alvo: Comunidade escolar do Concelho de Silves; 

Local: Teatro Mascarenhas Gregório; 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data(s) a confirmar, em função da disponibilidade da(s) entidade(s) parceira(s).  

 

 

# CHALLENGE DAY – E Se Fosse Contigo?! [Atividade direcionada à comunidade escolar, 

vocacionada para abordar temáticas importantes para os adolescentes e jovens do Concelho de Silves, consistindo 

na superação das suas barreiras e desafios e visando levar os jovens a refletir e questionar determinados 

comportamentos, condutas e hábitos culturais, provocando uma mudança na sua forma de pensar e agir] 
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Descrição da atividade 1: Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro de 2019); 

Data: *Semana de 9 a 13 de dezembro de 2019; 

Público-Alvo: Comunidade escolar do Concelho de Silves; 

Local: Auditórios escolares; 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data a confirmar, em função da disponibilidade das entidades parceiras.  

 

 

Descrição da atividade 2: Dia Nacional da Não-Violência Escolar e da Paz (31 de janeiro de 2020); 

Data: *Semana entre 27 e 31 de janeiro de 2020; 

Público-Alvo: Comunidade escolar do Concelho de Silves;  

Local: Auditórios escolares; 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data a confirmar, em função da disponibilidade das entidades parceiras.  

 

 

Descrição da atividade 3: Challenge Day - O Dia do Desafio! 

Data: Encerramento do ano letivo (junho de 2020); 

Público-Alvo: Escola Secundária de Silves; E.B 2,3 Dr. Garcia Domingues; E.B 2,3 João de Deus; E.B 2,3 do 

Algoz; E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras; 

Local: Auditórios Escolares; 

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Data a confirmar, em função da disponibilidade das entidades parceiras.  
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# PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES - OTL´S VERÃO JUVENTUDE 
(+)

 

[Programa de Ocupação de Tempos Livres – OTL´S de Verão Juventude (+) proporcionando uma oferta de ocupação 

de tempos livres no período das Férias de Verão, com o intuito de incutir nos jovens um espirito de responsabilidade 

e um primeiro contacto com a realidade profissional dos diversos serviços municipais] 

Descrição da atividade: OTL´S Férias de Verão 2020; 

Data: Julho e agosto de 2020; 

Local: Diversos Serviços do Município de Silves; 

Público-Alvo: Jovens dos *12 aos 17 anos, residentes no Concelho de Silves; 

Inscrições: A inscrição é obrigatória e limitada ao número de vagas existentes. 

*Nota: Apenas se fizer os 13 anos antes do término do Programa de OTL´S de Verão. 
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[ CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO JOVEM ] 
  

# PROJETO ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM 2019-2020 [Projeto desenvolvido com as Escolas 

do Concelho de Silves, visando auscultar/identificar as fragilidades/problemáticas do Concelho de Silves e fazer 

propostas/recomendações em matérias de políticas locais] 

Descrição da atividade: O Projeto Assembleia Municipal Jovem compreende um conjunto de etapas que incluem a 

visita guiada aos serviços Municipais, funcionamento de uma assembleia municipal, visita à Assembleia da República e 

simulação de uma Assembleia Municipal em contexto real; 

Data: Decurso do ano letivo 2019-2020; 

Público-Alvo: Comunidade escolar do Concelho de Silves; 

Local/Etapas*: Visita aos Serviços Municipais| Sessão de Brainstorming | Campanha Eleitoral dos candidatos à 

presidência do Projeto AMJ | Eleição dos Membros da Mesa; 

- Visita a uma Assembleia Municipal de Silves; 

- Visita Guiada ao Palácio de São Bento | Encontro com Deputados do Círculo Eleitoral de Faro | Assistência ao 

Plenário da Assembleia da República; 

- Sessão de Preparação para a Sessão Plenária do Projeto AMJ; 

- Sessão Plenária do Projeto AMJ | Almoço Convívio na Quinta Pedagógica de Silves.  

Inscrição: Inscrição das turmas obrigatória, mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1); 

*Nota: Programa sujeito a alterações. 

 

# CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE SILVES [Órgão consultivo do Município de Silves 

sobre matérias relacionadas com as políticas de Juventude] 

Descrição da atividade: O CMJS compreende um conjunto de etapas que incluem a participação ativa dos principais 

representantes das entidades ligadas à juventude, ao nível académico, social, cultural, desportivo, partidário e 

recreativo, visando a criação de condições que favoreçam a real participação dos jovens, num espaço que 
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desenvolva o debate crítico, global e independente sobre os processos de tomada de decisão e de desenvolvimento 

das políticas municipais de juventude; 

Data: *Decurso do ano 2019-2020; 

Público-Alvo: Jovens representantes das entidades ligadas à juventude, ao nível académico, social, cultural, 

desportivo, partidário e recreativo, existentes no Concelho de Silves; 

Local: A designar oportunamente. 

*Nota: Data(s) a confirmar, em função da disponibilidade da(s) entidade(s) parceira(s).  

 

 

# *PLANO DE AÇÃO LOCAL DE JUVENTUDE DE SILVES [Projeto desenvolvido com e para a 

juventude do Concelho de Silves, através da realização de um Plano de Ação Local de Juventude bienal 2018-2020] 

Descrição da atividade: O CMJS compreende o desenvolvimento de um conjunto de estratégias ao nível das 

principais esferas ligadas à juventude; 

Data: Decurso do ano letivo 2019-2020; 

Público-Alvo: Comunidade Juvenil e jovens representantes das entidades ligadas à juventude, ao nível académico, 

social, cultural, desportivo, partidário e recreativo, existentes no Concelho de Silves; 

Local: A designar oportunamente. 

*Nota: Intervenção a confirmar, em função da disponibilidade das entidades parceiras.  

 

 

# PROJETO DE ARTE URBANA JUVENIL [Projeto que consagra o princípio de que a cidade deve ser 

participativa e segura, em matérias de cidadania ativa e inclusiva, canalizando, de forma consciente, responsável e 

saudável a energia dos jovens para atividades positivas, valorizando a identidade e o património cultural do Concelho 

de Silves e a consagração da arte urbana] 
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Descrição da atividade 1: PROJETO DE ARTE URBANA JUVENIL, desenvolvido através da pintura das 

caixas de eletricidade existentes na cidade de Silves; 

Data: Decurso do ano 2019-2020; 

Público-Alvo: Comunidade juvenil do Concelho de Silves; 

Local: Cidade de Silves. 

 

Descrição da atividade 2: GAUS – GALERIA DE ARTE URBANA DE SILVES, promoção da cidade como 

galeria onde os elementos como a arte urbana, o património, a cultura local, a expressão artística andam de 

braço dado e lhe atribuem uma identidade local única e singular; 

Data: Decurso do ano 2019-2020; 

Público-Alvo: Comunidade juvenil do Concelho de Silves; 

Local: Cidade de Silves. 

 

Descrição da atividade: RAUS – ROTEIRO DE ARTE URBANA DE SILVES, através da conceção de um guia 

com o mapa das obras, imagens e a identificação das caixas de eletricidade, visando valorizar a identidade 

social e a arte urbana na cidade; 

Data: Decurso do ano 2019-2020; 

Público-Alvo: Comunidade juvenil do Concelho de Silves; 

Local: Cidade de Silves. 
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[ VOLUNTARIADO JUVENIL ] 

 

# CAMPANHA ANUAL DE RECOLHA DE SANGUE [Atividade desenvolvida com o intuito de sensibilizar 

a comunidade juvenil do Concelho de Silves para o espírito de entreajuda e a necessidade de reforço das reservas de 

sangue nos nossos hospitais] 

Descrição da atividade: Campanha de Recolha de Sangue e registo para doação de medula óssea; 

Data: *Dezembro de 2019; 

Público-Alvo: Comunidade juvenil do Concelho de Silves (+ de 18 anos); 

Local: A designar posteriormente. 
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 [ ASSOCIATIVISMO JUVENIL ] 

 

# PAAJU – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL [Programa de apoio às 

Associações Juvenis do Concelho de Silves] 

Descrição da atividade: *Atribuição de verbas/apoio pontual e apoio logístico às Associações Juvenis do Concelho 

de Silves, mediante preenchimento de um formulário anual. 

Data: Primeiro semestre do ano 2019-2020; 

Entidades Parceiras: Gabinete Associa (+); 

Público-Alvo: Associações Juvenis do Concelho de Silves; 

Local: Setor de Juventude; 

Inscrição: Mediante candidatura anual. 

*Nota: Programa de apoio exclusivo para as Associações Juvenis inscritas no RNAJE.  

 

# APOIO À CRIAÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO JUVENIL NO CONCELHO DE SILVES [Serviço 

de apoio informativo, divulgativo e de encaminhamento à criação de uma Associação Juvenil no Concelho de Silves] 

Descrição da atividade: Este apoio compreende o serviço informativo, divulgativo e de encaminhamento à criação 

de uma Associação Juvenil legalmente constituída no Concelho de Silves); 

Data: Decurso do ano 2019-2020; 

Entidades Parceiras: Gabinete Associa Mais (+); 

Público-Alvo: Comunidade juvenil do Concelho de Silves; 

Local: Setor de Juventude. 
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[ CRIATIVIDADE & INOVAÇÃO ] 

 

# PROJETO JOVENS ARTISTAS DO CONCELHO DE SILVES - JA [Projeto que visa detetar, 

identificar, conhecer e apoiar os jovens artistas/talentos do Concelho e Silves em diversas categorias tais como a 

dança, a música, as artes, etc.] 

 

Descrição da atividade 1: CAPTAÇÃO DE TALENTOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO DE SILVES, através da entrega 

e recolha de inscrições dos jovens (entre os 12 e os 30 anos de idade); 

Data: Semana entre 21 e 25 de outubro de 2019; 

Público-Alvo: Comunidade juvenil e escolar do Concelho de Silves; 

Inscrição: Individual e obrigatória. 

*Nota: Datas a confirmar, em função da disponibilidade dos Técnicos do Setor de Juventude. 

 

Descrição da atividade 2: AUDIÇÃO JOVENS ARTISTAS DO CONCELHO DE SILVES; 

Data: 2 de novembro de 2019 (sábado); 

Público-Alvo: Jovens Artistas 2019-2020; 

Local: TMG de Silves; 

Inscrição: Automática, após inscrição no projeto no ano letivo a que respeita. 

*Nota: Datas a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira.  

 

Descrição da atividade 3: INCLUSÃO DOS PARTICIPANTES NA BOLSA DE JOVENS ARTISTAS DO CONCELHO DE 

SILVES; 

Data: Decurso do ano letivo 2019/2020; 

Público-Alvo: Jovens Artistas 2019-2020; 
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Local: Setor de Juventude; 

Inscrição: Automática, após inscrição no projeto no ano letivo a que respeita. 

*Nota: Datas a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira.  

 

Descrição da atividade 4: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS/APOIADOS PELO MUNICIPIO DE SILVES, 

para os jovens inscritos no projeto e que passam a integrar a bolsa anual de jovens artistas do Concelho de Silves; 

Datas: Decurso do ano 2019-2020; 

Público-Alvo: Comunidade Juvenil; 

Local: Vários (a designar posteriormente); 

Inscrição: Individual e obrigatória. 

*Nota: As entidades externas e setores internos remetem pedido de participação dos Jovens Artistas do Concelho de 

Silves nas atividades por si promovidas ao S.J e este articula com os jovens que integram a bolsa, a sua participação 

nestes eventos, sendo que as informações sobre os eventos serão remetidas para os jovens artistas e estes só 

participarão caso pretendam. 

 

# LABORATÓRIOS/OFICINAS E WORKSHOPS [Formação de curta duração que vá de encontro às 

áreas de interesse dos jovens e lhes possibilite a oportunidade de explorar áreas pouco acessíveis] 

 

Descrição da atividade: Workshop de Escrita Criativa; 

Data: *Páscoa de 2020; 

Público-Alvo: Comunidade juvenil do Concelho de Silves; 

Local: A definir posteriormente; 

Inscrição: Obrigatória, mediante inscrição própria. 

*Nota: Informação a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira.  
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Descrição da atividade: Workshop de Expressão Dramática; 

Data: *Páscoa de 2020; 

Público-Alvo: Comunidade juvenil e Jovens Artistas do Concelho de Silves; 

Local: A definir posteriormente; 

Inscrição: Obrigatória, mediante inscrição própria. 

*Nota: Informação a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira.  

 

Descrição da atividade: Workshop de Dança e Movimento; 

Data: *Páscoa de 2020; 

Público-Alvo: Comunidade juvenil e Jovens Artistas do Concelho de Silves; 

Local: A definir posteriormente; 

Inscrição: Obrigatória, mediante inscrição própria. 

*Nota: Informação a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira.  

 

Descrição da atividade: Workshop de Fotografia; 

Data: *Páscoa de 2020; 

Público-Alvo: Comunidade juvenil e Jovens Artistas do Concelho de Silves; 

Local: A definir posteriormente; 

Inscrição: Obrigatória, mediante inscrição própria. 

*Nota: Informação a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira.  

 

Descrição da atividade: *Workshop de Técnicas de Colocação de Voz, Respiração e Postura (Jovens Artistas 2019-

2020); 

Data: *Páscoa de 2020; 

Público-Alvo: Jovens Artistas do Concelho de Silves; 
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Local: A definir posteriormente; 

Inscrição: Obrigatória, mediante inscrição própria. 

*Nota: Informação a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira.  

 

Descrição da atividade: Workshop de Pintura em Tela; 

Data: *Páscoa de 2020; 

Público-Alvo: Comunidade Juvenil e Jovens Artistas do Concelho de Silves; 

Local: A definir posteriormente;  

Inscrição: Obrigatória, mediante inscrição própria. 

*Nota: Informação a confirmar, em função da disponibilidade da entidade parceira.  
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[ INCLUSÃO SOCIAL JOVEM ] 

 

# CARTÃO JOVEM MUNICIPAL [Cartão que reúne um conjunto de vantagens e descontos para jovens do 

Concelho de Silves, nas lojas e serviços municipais aderentes] 

 

Entidades Parceiras: Juntas de Freguesias do Concelho de Silves (excetuando a de Silves), Setor de Juventude e 

Piscinas Municipais de Silves; 

Público-Alvo: Comunidade Juvenil; 

Locais de venda: Juntas de Freguesias do concelho de Silves (excetuando a de Silves), Setor de Juventude e Piscinas 

Municipais de Silves. 

*Nota: O Cartão Jovem Municipal tem um custo de 10,00 € e a validade de 1 ano. 

 

# PROGRAMA PORTA 65 JOVEM [Programa de apoio ao arrendamento juvenil, consistindo na atribuição 

de um subsídio mensal de apoio ao pagamento da renda] 

 

Descrição da atividade: Apoio à comunidade Juvenil, através do suprimento de candidaturas ao programa de apoio 

ao arrendamento juvenil – Porta 65 Jovem;  

Data de Candidaturas: *1 e 2 Fases - Dezembro/Janeiro; 3ª Fase - Abril/Maio 2019; 4ª Fase - Setembro/Outubro; 

Entidade Parceira: IHRU; 

Público-Alvo: Comunidade Juvenil entre os 18 e os 34 anos (36 para jovem casal); 

Local: Setor de Juventude; 

Inscrição: Mediante marcação no Setor de Juventude. 

*Nota: Datas a confirmar pela entidade parceira. 
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Descrição da atividade: Apoio à comunidade Juvenil, através do esclarecimento de dúvidas sobre o programa de 

incentivo ao arrendamento Jovem – Porta 65 Jovem; 

Data: Decurso de todo o ano 2019-2020; 

Entidade Parceira: IHRU; 

Público-Alvo: Comunidade Juvenil entre os 18 e os 34 anos (36 para jovem casal); 

Local: Setor de Juventude; 

Inscrição: Mediante marcação no Setor de Juventude. 

 

# SERVIÇO DE APOIO À COMUNIDADE JUVENTUDE 
(+) 

[Serviço de apoio, informação e 

encaminhamento dos jovens em áreas do seu interesse] 

 

Descrição da atividade: Serviço de apoio, informação e encaminhamento dos jovens nas principais áreas 

relacionadas com a juventude: habitação, emprego, formação profissional; 

Data: Decurso de todo o ano 2019-2020; 

Entidade Parceira: Serviços públicos e privados ligados à Juventude; 

Público-Alvo: Comunidade Juvenil; 

Local: Setor de Juventude; 

Inscrição: Mediante marcação no Setor de Juventude. 
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# INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Setor de Juventude 

Telf. Geral. 282 440 800 [Ext. 2650] 

Email Juventude. juventude@cm-silves.pt                                                                                                                       

www.cm-silves.pt

mailto:juventude@cm-silves.pt


 

 
 

 


