
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
26 de março de 2021

Período antes da Ordem do Dia
Informações diversas da área da juventude

Período da Ordem do Dia
1. Votação da ata da reunião ordinária de 30.10.2019;
2. Apresentação das atividades previstas para 2021;
3. Apresentação das fases e prémio do OPJAV 2021;
4. Eleição/designação de dois membros do CMJ para 
integrarem a Comissão Técnica de Análise do OPJAV 
2021;
5. Constituição de grupo de trabalho para elaboração de 
Plano Municipal de Juventude;
6. Outros assuntos.



Centro Municipal da Juventude

Nov. 2019 a jan. 2020 – 1549 utilizadores + 46 inscrições
Fev. a mar. 2020 – 457 utilizadores + 7 inscrições

(encerrado de 13 de março a 14 de setembro de 2020)
Adotadas medidas de proteção e lotação de acordo com indicações do 
Serviço Municipal de Proteção Civil

Set. a nov. 2020 – 308 utilizadores + 14 inscrições
Nov. 2020 a jan. 2021 – 402 utilizadores + 3 inscrições

(encerrado desde 21 de janeiro de 2021)
Prevista a reabertura a 5 de abril de 2021 com as mesmas medidas de 
proteção e lotação de 2020.



Centro Municipal da Juventude

Atividades desenvolvidas em 2019 (desde o último CMJ):

Atividades de Natal

 Ida ao Cinema

 Ida a parques de diversão

 Jogos e torneios



Centro Municipal da Juventude

Atividades desenvolvidas em 2020

Sessões/workshops no âmbito da Academia de Empreendedorismo 
às sextas-feiras (14h30 às 15h30):

 14 de fevereiro - Violência no namoro com Escola Segura - GNR

 28 de fevereiro - Técnicas de Socorrismo com Comandante SMPC

 6 de março - Como fazer uma curta-metragem com André Agostinho 
(Curt’Arruda)

Suspensas devido ao estado de emergência: 

 Internet Segura 

 Alterações Climáticas: o que fazer 

 Caminhada/visita guiada ao Circuito da Vila



Centro Municipal da Juventude

Atividades desenvolvidas em 2020 (cont.)

Sessões de programação aos sábados de manhã, com a HappyCode
(janeiro a março)

Restantes sessões suspensas devido ao estado de emergência

Aquisição de materiais didáticos, jogos e playstation para o CMJ

Atualização de informação no site do Município



Setor da Juventude

Atividades canceladas em 2020 

- Orçamento Participativo Jovem

- Experimenta Jovem 

- Academias de Verão 

- Campos de Férias (substituído por atividades nas escolas)



Setor da Juventude

Sala de estudo «After School»

 Até dezembro a funcionar no 1.º piso do Terminal Rodoviário, de 
2.ª a 6.ª feira, gerida pelo CMJ:
 Com utilização regular dos utilizadores do CMJ;
 Após a instalação da Loja Social, o CMJ também funciona 

como sala de estudo devido ao menor número de 
utilizadores em simultâneo;

 Em horário pós-laboral e fins-de-semana a funcionar nas 
instalações do InvestArruda:
 Desde dezembro, com utilização regular de 6 a 10 

estudantes universitários;



Setor Social – área da juventude

Projeto «Não sejas uma seca - Bora Lá Estudar»
Ano letivo: 2019/2020:
N.º de candidaturas - 10
N.º de processos deferidos - 6
N.º de processos indeferidos – 4

Ano letivo: 2020/2021:
N.º de candidaturas - 1
N.º de processos deferidos - 1
N.º de processos indeferidos - 0

Bolsas de Estudo do Ensino Superior
Ano letivo: 2019/2020:
N.º de candidaturas- 60
N.º de processos deferidos- 47 (escalão A – 20; escalão B – 27)
Nº de processos indeferidos – 13

Ano letivo: 2020/2021:
N.º de candidaturas 61
N.º de processos deferidos – 49 (escalão A – 18; escalão B – 31)
N.º de processos indeferidos - 12



Setor da Educação 

- Projeto Rádio Miúdos, a partir do CE de Arranhó

- Tablets - Atribuídos 120 tablets a alunos do AEJIA, para trabalhar 
em contexto de sala de aula e utilizados para ensino à distância + 40 
tablets atribuídos a alunos do EJAF para ensino à distância;

- Abertura de Cursos Técnicos Superiores Profissionais em Arruda, 
lecionados pelo Instituto Politécnico de Santarém (todos em horário 
pós-laboral e em parceria com a EPGE):

 Viticultura e Enologia 

 Redes e Sistemas Informáticos

 Restauração e Segurança Alimentar

 Design Digital
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Setor da Juventude

Atividades previstas para 2021 
(GOP – 20.750,00€)

- Orçamento Participativo Jovem – em recolha de propostas 
http://www.cm-arruda.pt/opjav

- Experimenta Jovem

- Academias de Verão

- Campos de Férias ou atividades nas escolas

- Cartão Jovem Municipal

- Sessões de programação com a HappyCode

- Sessões/workshops da Academia de Empreendedorismo
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Ciclo anual do OPJAV para 2021:

1. Preparação do processo e divulgação - 1 a 15 de 
março;

2. Recolha de propostas de 16 de março a 16 de 
abril (sessão realizada por zoom ou outra plataforma 
eletrónica no dia 29 de março);

3. Análise técnica das propostas - 19 de abril a 7 de maio;
4. Votação das propostas - 17 de maio a 15 de 

junho (exclusivamente por via eletrónica);
5. Apresentação pública dos resultados - 18 de junho;
6. Execução do projeto;
7. Avaliação do processo.

Da votação, resultará um projeto vencedor com o valor de 
5.000,00€ (cinco mil euros).
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Análise Técnica - trata-se de uma fase do orçamento participativo, no 
âmbito da qual a Comissão Técnica analisa a viabilidade das 
propostas apresentadas pelos participantes, em conformidade com 
os critérios estabelecidos no Regulamento do OPJAV. As propostas 
que reúnam as condições de elegibilidade são adaptadas a projetos.

Comissão Técnica de Apoio e Análise

A CTAA do OPAV é composta por três técnicos municipais, já 
designados pela CM (Ana Correia, Anabela Marques e Ricardo Lapas)

e por dois elementos representantes designados pelo Conselho 
Municipal da Juventude.
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PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Princípios:

- documento participativo, com o envolvimento dos jovens e 
das associações juvenis/desportivas do concelho;

- análise diagnóstica e definição de prioridades para os jovens 
do território concelhio;

- estabelecer objetivos e metas a atingir, tendo em conta que os 
jovens têm interesses e necessidades diferentes;

Constituir um grupo de trabalho que colabore com os serviços 
municipais na construção deste Plano, tendo por base os 
princípios enumerados.
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6. Outros assuntos

- Normas de funcionamento CMJ;

- Normas de funcionamento do «after school»;

- Abertura oficial do EcoCentro;

- Abertura dos circuitos urbanos na vila de Arruda;



- Abertura oficial do EcoCentro;



- Abertura dos circuitos urbanos na vila de Arruda;


