
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GUIA JOVENS AUTARCAS 2023 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

“Jovens Autarcas” é um projeto que pretende potenciar comportamentos de cidadania, valorizar 

as opiniões dos jovens, as suas ideias e perspetivas para o futuro. 

Ao assumir uma participação ativa nas decisões políticas do seu concelho, o/a jovem desempenha o 

papel de porta-voz dos seus pares, sendo corresponsável pela gestão de um orçamento que lhe é 

atribuído, e procurando concretizar os projetos que idealizou, numa lógica de diálogo e 

sustentabilidade. 

Quem pode votar? Jovens com idades entre os 11 e os 18 anos. 

Quem pode candidatar-se? Jovens com idades entre os 14 e os 18 anos. 

Número de candidatos | Será aceite um máximo de 21 candidaturas, com base nos seguintes critérios, 

sendo aplicados pela sequência que se segue: 

1- Ordem de chegada, considerando dia e hora. 2- 

Inclusão de todos os formulários solicitados. 

3- Cumprimento do número mínimo e máximo de palavras do manifesto. 

Duração do mandato | O mandato tem a duração de um ano, de forma a permitir ao/à jovem conciliar 

as suas atividades escolares e extracurriculares com as funções de autarca. 

Período legislativo | Um ano. Do dia da tomada de posse até ao final do período de legislatura, 

previsivelmente em dezembro do ano seguinte. 

O/A jovem eleito/a está limitado/a a um único mandato de exercício de funções enquanto jovem 

autarca. 

PAPEL A DESEMPENHAR PELAS ESCOLAS 
 

As escolas deverão colaborar na elaboração dos cadernos eleitorais, através da cedência de listagens 

do/a(s) seus/suas aluno/a(s)s com idades entre os 11 e os 18 anos, constando das mesmas o nome 

completo do/a aluno/a, data de nascimento e ano de escolaridade que frequenta. 

Será designado/a um/a professor/a que assumirá a função de interlocutor/a entre a escola e a equipa 

que coordena o projeto, colaborando nos processos de sensibilização, bem como nas questões 

logísticas relacionadas com o período de campanha e ato eleitoral, nomeadamente no que se refere à 

designação de dois/duas aluno/a(s) para cada mesa de voto. 

Este/a(s) aluno/a(s) não poderão ser candidato/a(s) a Jovem Autarca na presente edição. 

CALENDARIZAÇÃO E RESPETIVA CARACTERIZAÇÃO 
 

24 de novembro | Sessão de sensibilização e apresentação do projeto junto do/a(s) aluno/a(s) nas 

escolas. 

Até 30 de novembro | Período de Recenseamento e Apresentação de Candidaturas 

 Período de recenseamento (residentes no concelho, mas que não se encontram a estudar nas 

escolas do mesmo). Local: Gabinete Unidade de Desenvolvimento Desportivo, 

Associativismo e Juventude ou via online, através do envio do nome completo, data de 

nascimento, morada, escola e ano que frequenta e comprovativo de morada, para o email 

desporto@cm-vilanovadepoiares.pt, com o assunto “Recenseamento Jovens Autarcas”. 

 

 



 

 

 

 

 
 

  

 Período de apresentação de candidaturas (As candidaturas devem ser enviadas por 

email, através do endereço eletrónico desporto@cm-vilanovadepoiares.pt, até às 23h59 do 

dia 30 de novembro) 

 
De 2 a 11 de dezembro | Campanha eleitoral. 

 
Como se organiza? 

Cada um/a do/a(s) candidato/a(s) tem a possibilidade de realizar um vídeo, com um máximo 

de 3 minutos, com o apoio do/a(s) técnico/a(s) da autarquia. 

Cada candidato/a poderá ainda produzir outros vídeos e material promocional extra, desde 

que encontre patrocínios que assegurem os custos dos mesmos. 

 

13 de dezembro | Dia das Eleições 

Como se organiza? 

As mesas de voto serão instaladas na sede do Agrupamento de Escolas do concelho, estando abertas 

entre as 09h00 e as 16h00. 

Para quem não estuda na comunidade, o voto pode ser entregue e/ou enviado para os serviços de 

Desporto, Associativismo e Juventude, via postal, a partir de quinze dias antes das eleições até 2 

(dois) dias úteis imediatamente anteriores ao dia das eleições. 

14 de dezembro | Apresentação dos resultados 

 
De dezembro 2022 a janeiro 2023 | 1º Reunião de trabalhos com periodicidade quinzenal e atividades 

de      desenvolvimento de competências comunicacionais, gestão de conflitos, tempo, entre outras. 

 
Janeiro 2023 | Definição do plano de atividades 

 
De fevereiro a dezembro 2023 | Operacionalização do Plano de Atividades 

 
Datas a definir | Visita à Assembleia da República e outros encontros institucionais 

 
Dezembro 2023 | Apresentação do Relatório Jovens Autarcas 

 
Ao longo do mandato, com periodicidade trimestral | Participação do/a Jovem Autarca eleito/a ou 

seu/sua representante nas sessões do Conselho Municipal da Juventude de Vila Nova de Poiares. 



 

 

 

 

 

 

 

5 PASSOS PARA SERES UM/A CANDIDATO/A DE SUCESSO: 

Se tens interesse nesta eleição há que preencher os seguintes formulários para seres candidato/a      a  

Jovem Autarca. 

l) Formulário Jovem Autarca – Candidato/a, a ser preenchido por ti, incluindo a assinatura na 

Declaração do/a candidato/a. 

ll) Formulário Jovem Autarca – Encarregado/a de Educação a ser preenchido e assinado pelo/a 

próprio/a. 

lll) Formulário Jovem Autarca – Diretor/a da Escola, a ser preenchido e assinado pelo/a próprio/a. 

Responsabilidade da Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juventude. 

lV) Formulário Jovem Autarca – Apoiantes do/a Candidato/a, a ser preenchido e assinado 

pelo/a(s) teus/tuas apoiantes (máx. 50). 

V) Formulário “o meu manifesto”, com o mínimo de 200 e o máximo de 400 palavras, que expõem 

o porquê da tua candidatura e o teu programa a aplicar, se fores eleito, a favor dos jovens e munícipes 

de Vila Nova de Poiares. 

 
Lê atentamente este dossiê: 

 
Se decidires que queres ser candidato/a, caso tenhas dúvidas, telefona-nos para: 964 038 645 

Depois de preencheres todos os formulários, envia-os até às 23h59 do dia 30 de novembro de 2022 

para o endereço eletrónico, desporto@cm-vilanovadepoiares.pt 

Se precisares de ajuda, telefona-nos ou envia-nos um email. 

Podes consultar toda a informação no sítio da Juventude da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares: www.http://cm-vilanovadepoiares.pt/juventude . 

REGRAS E DICAS DE PARTICIPAÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS 

 

Tens que obedecer às seguintes regras para seres um/a candidato/a a 'Jovens Autarcas': 

Regra 1: No dia 13 de dezembro de 2022 deverás ter entre 14 e 18 anos de idade; 

Regra 2: Deverás residir e/ou frequentar uma escola no concelho de Vila Nova de Poiares. 

Regra 3: Ler e preencher o Formulário Jovem Autarca – Candidato/a (tem particular cuidado com os 

teus contactos e não te esqueças de assinar a declaração de candidato/a); o Formulário Jovem 

Autarca – Encarregado/a de Educação (Entrega-o ao teu/tua Encarregado/a de Educação para 

preenchimento e posterior devolução); o Formulário Jovem Autarca – Apoiantes do/a Candidato/a 

(Máximo 50 jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 18 anos, que constituirão o/a(s) 

teus/tuas apoiantes). Se eles/elas não frequentarem uma escola do concelho de Vila Nova de Poiares, 

terão de residir cá). Verifica ainda o Formulário Jovem Autarca – Diretor/a da Escola (Este formulário 

será enviado pelos serviços da Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juventude 

para o/a Diretor/a da tua Escola, assim que submetas a tua candidatura. A validação da tua candidatura 

também depende da sua aprovação). 

Regra 4: Submete os formulários para o email desporto@cm-vilanovadepoiares.pt, até às 23h59 do 

dia 30 de novembro de 2022, impreterivelmente. 
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Regra 5: Lê o guia “O Manifesto ideal” Como candidato/a, tens que elaborar um texto que será 

distribuído aos/às jovens apto/a(s) a votar na eleição do/a 'Jovens Autarcas' (falamos de cerca de 

1000 jovens que residem ou frequentam uma escola do concelho de Vila Nova de Poiares). Deverá ter 

no mínimo 200 palavras e no máximo 400 e mencionar o que farás em benefício dos jovens e 

munícipes, caso sejas eleito/a Jovem Autarca, constituindo a base do teu manifesto para a eleição. O 

guia apresenta algumas dicas sobre o que escrever, e podes também telefonar-nos caso necessites de 

mais ajuda. 

COMEÇA A PREENCHER O FORMULÁRIO! 

Não te esqueças que podes sempre contactar-nos em caso de dúvidas. Não existem perguntas patetas, 

por isso não te sintas embaraçado e contacta-nos através do email desporto@cm- 

vilanovadepoiares.pt ou ligando para o 964 038 645. 

Agora, pensa um pouco mais à frente OK, já completaste os formulários e já os enviaste para nós. Não 

há mais nada a fazer? Agora cabe-nos contactar-te e informar-te sobre a aceitação dos teus formulários, 

ou seja, se foram preenchidos corretamente. 

 
MODO CAMPANHA 

 
 

Se tudo estiver bem, tens que mudar para o “modo de campanha”. O que é que isso quer dizer? Significa 

que tens que começar a pensar sobre qual será a tua mensagem (por exemplo: o motivo pelo qual te 

candidatas). 

1. Deves começar a identificar o/a(s) jovens que consideras ideais para fazerem parte da tua equipa 

de campanha – serão jovens que te poderão ajudar com a publicidade, jovens que possuem imensos 

contactos, e jovens que te podem ajudar a persuadir o maior número de eleitores para votarem em ti! 

 
2. Começa a informar o/a(s) jovens de que és um/a candidato/a a ‘Jovem Autarca' e sensibiliza-o/a(s) 

para votarem em ti no dia das eleições, a 13 de dezembro. 

Não te preocupes demasiado com estas tarefas. Nós vamos analisá-las, uma a uma, no dia da formação 

do/a(s) candidato/a(s). Mas tens que começar a pensar nelas a partir deste momento! 

Telefona-nos para informares que és um/a candidato/a e envia os formulários preenchidos. BOA SORTE! 

CONTACTOS 
 
 

desporto@cm-vilanovadepoiares.pt 

964 038 645 

Gabinete dos serviços de Desporto, Associativismo e Juventude 

(Junto às Piscinas Municipais) 
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