
O QUÊ…?

O Pelouro da Juventude da Câmara Municipal da Moita lança pelo sexto ano consecutivo o desafio 

“Apresenta o Teu Projecto”, que tem como objectivos apoiar e estimular a participação 

e intervenção dos jovens do Concelho da Moita.

QUANDO?

 Este desafio, em que a Câmara recebe e procura apoiar o teu projecto, tem dois momentos:

1. um em que se apoiam as iniciativas para a Quinzena da Juventude que, para os mais distraídos, 

    se realiza em Março.

2. outro que dura tooodo o ano!

As candidaturas para a Quinzena de Juventude deverão ser entregues até 

dia 5 de Janeiro de 2009. 

As restantes candidaturas deverão ser entregues:

› 3 Meses antes da data em que propões que se realize a iniciativa, caso pretendas 

  que esta seja divulgada nos suportes da Câmara Municipal da Moita;

› 2 Meses antes da data em que propões que se realize a iniciativa, caso optes 

  por uma divulgação menos abrangente.

E porque já é o sexto ano e queremos continuar a dar luta, desafiamos-te a apresentares 

propostas que se encaixem no tema Astronomia.

QUEM?

Objectivos 

Apoiar a realização de iniciativas realizadas por 

› Associações de estudantes;

› Associações e estruturas juvenis;

› Grupos informais de jovens, sem personalidade jurídica, que se reúnam para realizar 

  actividades pontuais (os grupos informais de jovens deverão ser constituídos por um mínimo 

  de 3 pessoas e a média de idades do grupo não deverá ultrapassar os 30 anos);

› Jovens com actividade individual (artistas, criativos), com idades entre os 14 e os 30 anos.

Apresenta o Teu Projecto de música, desporto, cinema, moda, teatro, fotografia, dança, artes, 

ambiente, saúde, ou qualquer outra que te passe pela cabeça, nós cá o receberemos…

COMO?

Candidaturas

Os interessados devem enviar uma carta, fax ou e-mail dirigido ao Pelouro da Juventude, onde 

devem constar os seguintes elementos:

› Identificação do promotor (nome, morada, localidade, contacto telefónico, e-mail 

  e data de nascimento);

› Nome do projecto / iniciativa;

› Data, local e hora de realização prevista;

› Descrição da iniciativa;

› Objectivos da iniciativa;

› Apoios logísticos solicitados (recursos materiais e humanos);

› Estimativa de custos com orçamento discriminado;

› Formas previstas para a divulgação da iniciativa. 
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