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NOTA INTRODUTÓRIA:

O projeto Férias Jovens, é um programa de ocupação dos tempos livres, dirigido a 
crianças e jovens nascidos entre 2004 e 2009 inclusive. Pauta-se pelos valores 
da qualidade do serviço prestado, da transparência, da ética, da igualdade e do 
humanismo.
No sentido de melhorar e tornar mais cómodo o processo de inscrição, este 
será realizado on-line em duas fases indispensáveis: 1ª fase - pré-inscrição; 2ª 
fase - inscrição.
Este manual pretende esclarecer todas as dúvidas que possam surgir.

MISSÃO:

Promover estilos de vida saudável e proporcionar experiências significativas 
que contribuam para o desenvolvimento integral das crianças e jovens.

OBJETIVO:

O programa Férias Jovens, dinamizado pela Câmara Municipal da Moita, tem 
como finalidade promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais 
dos participantes através da educação pela arte e pela cultura, integrando as 
componentes ambientais e desportivas. O programa inclui idas à praia, piscina, 
passeios, visitas a espaços culturais, cinema, desporto, entre outros.
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1 | INFORMAÇÕES GERAIS

Destinatários e Requisitos de participação
• Crianças e Jovens nascidos entre 2004 e 2009 (inclusive);
• Ser residente ou frequentar uma escola no Concelho da Moita.

Local
• Sede do projeto: Escola Básica José Afonso, Alhos Vedros;

Datas e horários em que decorre o projeto
• De 26 de Junho a 4 de Agosto:

1º TURNO: 26 de Junho a 7 de Julho;
2º TURNO: 10 a 21 de Julho;
3º TURNO: 24 de Julho a 4 de Agosto.

• Horário: das 9:00H às 17:00H.

Inscrições 

• 28 de Abril a 1 de Maio - Pré-inscrição on-line
• 24 a 27 de Maio - Inscrição on-line 
(só para aos 120 candidatos apurados por turno) 

Limite de inscrições: 
120 participantes por turno. Não é possível a participação em mais de um turno.

A participação no programa Férias Jovens inclui:

• O acesso a todas as atividades do programa;
• Refeições diárias: Lanche da manhã, almoço, e lanche da tarde;
• Transportes;
• Seguro.

2 | INSCRIÇÃO: 

1ª Fase obrigatória | Pré-Inscrição
• Deverá pré-inscrever o seu educando através do preenchimento do formulário de 
pré-inscrição on-line de 28 de Abril a 1 de Maio (até às 24:00h); 
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• A pré-inscrição deverá ser feita no sítio do município na internet (www.cm-moita.pt). 
Caso não disponha de acesso à internet, as Bibliotecas Municipais disponibilizam 
computadores para o efeito;
• O encarregado de educação deverá ter um e-mail válido, pois é através deste 
endereço que receberá todas as informações do processo.
• A pré-inscrição só é válida após receção de mensagem automática do sistema 
informático para o e-mail do encarregado de educação. 

2ª Fase | Inscrição
• A inscrição é exclusiva para os 120 candidatos, apurados nas listas definitivas;
• É necessário preencher o formulário de inscrição on-line que estará disponível no 
sítio do município na internet (www.cm-moita.pt);
• Esta fase decorrerá de 24 a 27 de Maio às 24:00h;
• Quando fizer a inscrição on-line deverá anexar todos os documentos solicitados. 
Caso tenha dificuldades em anexar os documentos, poderá entregar fotocópias 
nas Bibliotecas Municipais até dia 27 de Maio, no horário de funcionamento, sob 
pena de ser excluído;
• A inscrição só é válida após receção de mensagem automática do sistema infor-
mático para o e-mail do encarregado de educação.

3 | DOCUMENTOS A ENTREGAR
• Declaração da Segurança Social com indicação do Escalão (1 ou 2) de Abono 
de Família com data de 2017, apenas para os abrangidos, (a obter através do sítio 
da internet - www.seg-social.pt ou na Segurança Social) ou declaração da entidade 
empregadora com indicação do Escalão correspondente; 
• Declaração de frequência de ensino do participante ou comprovativo de morada do 
encarregado de educação (por exemplo cópia do recibo de água ou de eletricidade); 
• Autorização de deslocação e termo de responsabilidade corretamente preenchido 
e assinado pelo encarregado de educação. 

4 | CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
• A Câmara Municipal irá verificar os dados da inscrição e os documentos enviados;
• Confirmaremos a inscrição através do envio de uma mensagem do e-mail              
feriasjovens@mail.cm-moita.pt - no qual será indicado o nº de inscrição, o turno 
que escolheu, o valor de inscrição a pagar e a respetiva referência bancária;
• Esta confirmação será efetuada até dia 30 de Maio;
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5 | PAGAMENTO
• Através de transferência bancária até dia 2 de Junho às 24:00h. Neste caso 
deverá enviar o comprovativo para o e-mail: feriasjovens@mail.cm-moita.pt com   
indicação do nome do participante, o turno inscrito e o nome da pessoa que efectuou 
a transferência;
• Caso prefira efetuar o pagamento na Rede de Balcões Municipais terá que apre-
sentar o cartão de cidadão do participante e a impressão da mensagem que foi 
enviada pela Equipa das Férias Jovens com a indicação do nº de inscrição, o turno 
escolhido e o valor de inscrição a pagar;
• O prazo limite do pagamento na Rede de Balcões Municipais é dia 2 de Junho 
até às 16:00H;
• O horário para pagamento na Rede de Balcões Municipais é das 9:00H às 
12:30H e das 14:00H às 16:00H, de 2ª a 6ª feira.

6 | VALOR DAS INSCRIÇÕES
• O valor da inscrição é de € 50 (cinquenta euros) por participante;
• Existem os seguintes descontos:

- Valor de inscrição com desconto do Escalão 2 do Abono de Família - € 25 (vinte 
e cinco euros)
- Valor de inscrição com desconto do Escalão 1 do Abono de Família - € 12,50 
(doze euros e meio)
- Desconto de 15% na inscrição de irmão (s).

7 | SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
• A seleção será feita através de uma combinação de quotas e de critérios de 
seleção;
• Desta forma, não é necessário preocupar-se com a ordem de entrega das pré-
-inscrições;
• Será criada uma lista de ordenação por turno, segundo a aplicação dos critérios 
estabelecidos.
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8 | QUOTA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A Câmara Municipal para garantir que o projeto possibilite uma ampla participação 
e que mantenha um equilíbrio de idades por turno, como elemento importante da 
experiência e aprendizagem nas Férias Jovens, criou uma quota de participação e 
critérios de seleção: 
• 20 participações por grupo etário conforme indicado no quadro em baixo, das 
quais 6 inscrições por turno são dirigidas a crianças e jovens sinalizados pela CPCJ 
– Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco; 

Ano de nascimento 1º turno 2º turno 3º turno

2004 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19

2005 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19

2006 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19

2007 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19

2008 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19

2009 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19 1 (CPCJ) + 19

Total participações 120 120 120

• Critérios de seleção

1º CRITÉRIO: Número de participações – com prioridade a crianças e jovens com 
menor número de participações e será organizado por ordem crescente;
2º CRITÉRIO: Data de nascimento – a organização será feita por ordem crescente da 
data de nascimento (de 1 a janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2009), dando-
-se prioridade a quem por ter mais idade terá menos oportunidades de participar 
no futuro.

9 | LISTAS PROVISÓRIAS DE ORDENAÇÃO
• O resultado da pré-inscrição será apresentado através da publicação das Listas 
provisórias de ordenação que serão disponibilizadas no dia 16 de maio (a partir 
das 14:30H) no sítio do município na internet (www.cm-moita.pt) e afixadas nas 
Bibliotecas Municipais.
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10 | PERÍODO DE ESCLARECIMENTO
• Poderá colocar as suas dúvidas e solicitar eventuais correções de dados no 
Período de Esclarecimento, de 17 a 19 de Maio (até às 24:00h), através do e-mail 
feriasjovens@mail.cm-moita.pt;
• A equipa das Férias Jovens prestará todos os esclarecimentos até dia 19 de 
Maio, através do referido e-mail;

11 | LISTAS DE ORDENAÇÃO DEFINITIVAS
• A publicação das Listas de ordenação definitivas será feita no dia 23 de Maio, a 
partir das 14:30h;
• Estará disponível no sítio do município na internet (www.cm-moita.pt) e nas 
Bibliotecas Municipais;

12 | LISTA DE ESPERA
• Juntamente com as listas de ordenação definitivas também será publicada uma 
Lista de Espera com a posição de todos os candidatos;
• A Lista de Espera será ordenada, por ordem crescente, de acordo com a aplicação 
dos critérios.
• Caso haja desistências é através desta Lista que contactaremos os participantes;

13 | REUNIÕES DE ESCLARECIMENTO
• Serão realizadas reuniões de esclarecimento com os encarregados de educação:
Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça – Moita, 21:00H.

• Inscritos no 1º turno - 22 de Junho (5ª feira)

• Inscritos no 2º turno - 6 de Julho (5ª feira)

• Inscritos no 3º turno – 20 de Julho (5ª feira)

Nota: O horário dos transportes e o plano de atividades serão divulgados na reunião 
de esclarecimento com os encarregados de educação.
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14 | QUADRO RESUMO COM AS FASES DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Fases do processo Data Local
1 | Pré-inscrição obrigatória 28 de Abril

a 1 de Maio
(até às 24:00h)

através do sítio do município
na internet (www.cm-moita.pt)
Caso não disponha de acesso 
à internet, as Bibliotecas 
Municipais disponibilizam 
computadores para o efeito

2 | Publicação das Listas 
Provisórias de Ordenação 
dos candidatos pelos critérios 
definidos

16 de Maio no sítio do município 
na internet (www.cm-moita.pt) 
e nas Bibliotecas Municipais 

3 | Período de Esclarecimento 
aos encarregados de educação

17 a 19 de Maio através do e-mail: 
feriasjovens@mail.cm-moita.pt

4 | Publicação das Listas 
Definitivas de Ordenação

23 de Maio 
(a partir das 14:30H)

no sítio do município na internet 
(www.cm-moita.pt) 
e nas Bibliotecas Municipais

5 | Inscrição 
(com entrega obrigatória 
dos documentos solicitados 
no ponto 3. deste manual)

23 de Maio (a partir 
da publicação das 
listas de ordenação) 
até dia 27 de Maio 
às 24:00H

através do sítio do município na 
internet (www.cm-moita.pt) Caso 
não disponha de acesso 
à internet, as Bibliotecas 
Municipais disponibilizam 
computadores para o efeito

Também é possível entregar 
cópia dos documentos 
nas Bibliotecas Municipais 
no horário de funcionamento 
de cada biblioteca, dentro 
do prazo estipulado

6 | Confirmação de inscrição 
e dados para pagamento

Até 30 de Maio Através de mensagem do e-mail: 
feriasjovens@mail.cm-moita.pt, 
no qual será indicado o nº de 
inscrição, o turno a frequentar, 
o valor de inscrição a pagar 
e a respetiva referência 
de pagamento. 

7 | Pagamento Até 2 de Junho
às 16:00H

Até 2 de Junho 
às 24:00H

Na Rede de Balcões Municipais 
(com o cartão de cidadão do 
participante e a apresentação 
da impressão da mensagem 
recebida)

Através de transferência bancária
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15 | CONTATOS / INFORMAÇÕES

E-mail: feriasjovens@mail.cm-moita.pt
sítio: www.cm-moita.pt

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALHOS VEDROS
Horário de atendimento: 3ª feira a sábado das 10:00H às 12:30H 
e das 14:00H às 18:30H
Contato telefónico: 212 021 227

BIBLIOTECA MUNICIPAL DA BAIXA DA BANHEIRA
Horário de atendimento: 3ª a 6ª feira das 10:00H às 18:30H 
e sábados das 14:00H às 19:00H
Contato telefónico: 210 888 902

BIBLIOTECA MUNICIPAL BENTO JESUS CARAÇA, MOITA
Horário de atendimento: 3ª feira a sábado das 10:00H às 19:00H
Contato telefónico: 210 817 040

BIBLIOTECA MUNICIPAL DO VALE DA AMOREIRA
Horário de atendimento: 2ª feira das 14:00H às 19:00H 
3ª a 6ª feira das 9:30H às 13:00H e das 14:00H às 18:30H
Encerra no período da manhã na última 5ª feira do mês.
Sábados das 9:30H às 13:00H
Contato telefónico: 212 020 021
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PRÉ-INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA 28 ABRIL A 1 MAIO (ATÉ ÀS 24:00H)
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