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

 

Decorrente do processo de mudança acelerado sob a qual emerge a sociedade atual, 

contemporaneamente, é cada vez mais urgente criar mecanismos que visem apoiar a juventude a 

preparar-se para uma das etapas mais importantes para sua vida – a transição para o mundo do 

trabalho.  

Neste contexto, possuir um vasto leque de competências é uma mais-valia para os indivíduos, uma 

vez que o capital de competências é essencial para que estes possam integrar o mundo do trabalho 

e consigam gerir, da melhor forma, o seu futuro laboral, a sua mobilidade profissional e a sua 

empregabilidade. 

Considerando o exposto, é assim necessário que se criem respostas adequadas às novas 

necessidades sociais e que estas sejam capazes de dotar os indivíduos de conhecimentos, técnicas e 

atitudes adequadas à realidade laboral.  

Assim, torna-se necessário criar mecanismos para a prática em contexto real de trabalho onde os 

jovens (ainda em processo de formação de carácter e personalidade) sejam apoiados 

tutorialmente, tendo como finalidade última, criar as condições propícias a um processo de 

formação em alternância, abrangente e dinamizador, de toda uma sociedade em constante 

formação ao longo da vida. 

Neste aspeto, a experiência real de trabalho sob orientação/presença de um tutor é o mote que 

falta entre a aprendizagem e a ação, ou seja, entre a formação fora do local de trabalho e a ação no 

local de trabalho. 

Preocupados com esta realidade o Setor da Juventude do Município de Silves em articulação com a 

CPCJ de Silves conceberam o presente Programa de Ocupação de Tempos Livres – OTL´S Juventude 

(+), para proporcionar à comunidade infanto-juvenil um primeiro contacto com a realidade laboral, 

permitindo-lhes perceber o funcionamento de vários serviços municipais, assim como a forma 

como se devem comportar em contexto real de trabalho. 

Considerando o exposto, concebeu-se o presente programa, que se regerá nos termos e condições 

seguintes: 
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I – PROMOÇÃO 

O Programa de Ocupação de Tempos Livres - OTL´S Juventude (+) é da responsabilidade do 

Município de Silves, em parceria com a CPCJ de Silves decorrendo em dois períodos de interrupção 

lectiva: Páscoa e Verão. 

 

II – DESTINATÁRIOS 

1) O Programa destina-se a jovens residentes no Concelho de Silves, com idades compreendidas 

entre os 13 anos e os 17 anos à data da inscrição, sendo disponibilizadas 120 vagas, distribuídas da 

seguinte forma: 

a) Páscoa – 20 vagas; 

b) Verão – 100 vagas. 

2) No final do período de inscrições, caso ainda exista disponibilidade de vagas, estas poderão ser 

preenchidas por jovens não residentes, mas estudantes no Concelho de Silves. 

 

III – EIXOS 

O Programa de Ocupação de Tempos Livres - OTL`S Juventude (+) divide-se em 3 áreas/eixos de 

intervenção distintos:  

a) Eixo Campo (a área de intervenção será desenvolvida na Serra); 

b) Eixo Cidade (a área de intervenção será desenvolvida na Cidade); 

c) Eixo Praia (a área de intervenção será desenvolvida na Praia). 
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IV – OBJETIVOS 

Definem-se como principais objetivos do Programa de Ocupação de Tempos Livres - OTL´S 

Juventude (+): 

1) Promover uma ocupação saudável dos tempos livres dos jovens, mobilizando-os para um serviço 

de apoio à comunidade. 

2) Incutir nos jovens a responsabilidade e a perceção do que é a realidade laboral nos diversos 

serviços propostos, garantindo-lhes uma ocupação útil e recompensada. 

 

 

V - TAREFAS E FUNÇÕES 

1 – Ao Município de Silves e CPCJ compete: 

a) Planeamento dos OTL; 

b) Definição das tarefas a realizar pelos jovens em articulação com os técnicos dos diversos 

serviços envolvidos; 

c) Integração dos participantes no contexto laboral para o qual foram selecionados; 

d) Acompanhamento das tarefas atribuídas aos jovens, verificando o cumprimento dos seus 

deveres e direitos; 

e) Promover a motivação dos jovens ao longo de todo o Programa. 

2 – Aos jovens participantes compete: 

a) Inserção no local e trabalho e cumprimento de tarefas propostas, em consonância com os 

seus deveres e direitos; 

b) Ter um relacionamento respeitoso para com os seus pares, funcionários do Município e os 

demais utentes. 
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VI – CALENDARIZAÇÃO 

O Programa Juventude (+) decorre em turnos semanais pré-estabelecidos funcionando, 

diariamente, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00 (horário sujeito a 

alterações). 

 

 

VII - CANDIDATURA DOS JOVENS 

1) A candidatura é feita através do preenchimento de formulário próprio (disponível em www.cm-

silves.pt) e entrega, via correio eletrónico, para juventude@cm-silves.pt. 

2) A inscrição poderá ser feita: 

Páscoa – Até 15 dias antes da segunda-feira da Semana Santa; 

Verão – Até ao último dia útil do mês de junho. 

3) A candidatura só será considerada válida, após marcação de entrevista de seleção, pelo 

Município de Silves. 

4) O participante deverá levar, para a entrevista de seleção, os seguintes documentos: 

a) documento de Identificação válido, com fotografia e assinatura (Cartão de Cidadão, B.I., 

Passaporte ou equivalente); 

b) cartão com Número de Identificação Fiscal (para quem não apresente Cartão de Cidadão) 

para efeitos de seguro; 

c) declaração do encarregado de educação a autorizar a participação e captação de imagem 

do menor no respetivo OTL. 

5) Em caso de desistência, o jovem deverá comunicar a sua intenção à Câmara Municipal de Silves, 

através do número 282 440 800 (ext.2651), ou através do correio eletrónico juventude@cm-

silves.pt. 
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VIII - SELEÇÃO DOS JOVENS 

1) A seleção dos jovens é realizada conjuntamente por elementos do Setor de Juventude da Câmara 

Municipal de Silves e da CPCJ de Silves, de acordo com o seguinte processo: 

1ª Fase – Análise do Formulário de Inscrição; 

2ª Fase – Entrevista de seleção; 

3ª Fase – Comunicação de seleção. 

2) Inicialmente o jovem é contactado para os números de telefone indicados no Formulário de 

Inscrição. Caso não atenda, será deixada ou enviada uma mensagem para devolução de contacto. 

Se o candidato não responder ao contacto no final de um período de 24 horas, será efetivada a sua 

substituição. 

3) Os jovens não selecionados serão contactados e colocados em lista de espera. 

4) O facto de o jovem não ser contactado dentro do período de seleção acima descrito, não implica 

a sua exclusão do programa, tendo em conta que poderão existir desistências/libertação de vagas 

em qualquer fase do Programa. 

5) Não será considerado qualquer participante que não preencha o formulário. 

6) O presente programa não contemplará mais jovens que o número de vagas previstas no 

parágrafo 1 do ponto II (destinatários) previamente.  

 

 

IX. DIREITOS DOS PARTICIPANTES 

1. Durante o período de ocupação de tempos livres, os participantes têm direito aos seguintes 

benefícios, assegurados pela Câmara Municipal de Silves, com o apoio financeiro da CPCJ:  

a) Seguro de acidentes pessoal; 

b) Certificado de participação; 

c) Transporte no decurso das atividades, caso as mesmas sejam realizadas fora da área do 

Programa de OTL´S; 
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d) Bolsa de participação, no valor 10€ por dia, num total de 50€ por turno, atribuída através 

de um cartão oferta, a utilizar numa superfície comercial a designar.  

2. Os participantes terão de desempenhar a totalidade dos 5 dias de atividade para ter direito à 

bolsa estabelecida. 

 

 

X. DEVERES DOS PARTICIPANTES 

Durante o período de ocupação de tempos livres, os participantes têm de cumprir os seguintes 

deveres: 

a) Assiduidade (assegurado por folha de presença diária, assinada pelo jovem); 

b) Pontualidade (assegurado por folha de presença diária, assinada pelo jovem); 

c) Lealdade e sigilo; 

d) Zelo na utilização de materiais e equipamentos; 

e) Aceitação das disposições constantes neste documento; 

f) Cumprimento das demais orientações definidas, pela Câmara Municipal de Silves e pelo seu 

orientador de OTL, previamente definido. 

 

 

XI. NORMAS DISCIPLINARES 

Será motivo de exclusão: 

a) A ausência do jovem durante 2 (dois) dias seguidos ou interpolados, sem qualquer 

justificação válida, dá lugar à exclusão do Programa, sem lugar à atribuição de qualquer 

bolsa; 

b) Qualquer falta de respeito para com os coordenadores/utentes ou o incumprimento dos 

deveres e normas disciplinares levará ao abandono imediato do OTL, sem direito à 

atribuição da bolsa. 
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INFORMAÇÕES/CONTACTOS: 

Setor de Juventude 

Tel. Geral: 282 440 800 [Ex. 2651] 

Correio eletrónico: juventude@cm-silves.pt                                    

www.cm-silves.pt 


