PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
PARA 2013
I. Missão
O Conselho Municipal da Juventude do Município de Tábua (CMJT) é um órgão consultivo da
CMT e funciona junto do Pelouro do Desporto e Juventude. Através deste órgão a Câmara
Municipal pretende dar uma oportunidade aos jovens tabuenses de participarem com as suas
ideias e irreverência na definição de políticas para o concelho, ficando assim melhor
habilitados a corresponder ao que este segmento da população espera ver concretizada na
política municipal.
Este órgão funciona como um espaço privilegiado de diálogo e análise dos problemas da
juventude, visando a promoção de atividades/iniciativas de e para os jovens. Baseia-se num
trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica com os vários membros e visa um
planeamento estratégico da intervenção dos jovens.

II. Objetivos
As ideias, a determinação, a participação, a imaginação e a vitalidade dos jovens são, nos dias
de hoje, indispensáveis ao desenvolvimento de uma sociedade que se pretende cada vez mais
humanizada e desenvolvida.
O objectivo do Município de Tábua para a Juventude em 2013, deve oferecer, a oportunidade
aos jovens de participarem e exporem as suas ideias. O desafio a que nos propomos, é
potenciar o contributo que os jovens podem emprestar a Tábua com as suas potencialidades, e
como tal, o Conselho Municipal da Juventude deve apoiar e cooperar com as Associações
Juvenis existentes no concelho na realização das suas atividades.
Pretende-se abraçar novos desafios, impor novas dinâmicas, criar sinergias entre associações,
ser inovadores nas políticas a pôr em prática, abrangendo várias temáticas, como o
empreendedorismo, a cidadania activa, a cultura, o ambiente e desenvolvimento sustentável,
o desporto e as indústrias criativas.
A programação das atividades deverá ter um grande envolvimento de toda a comunidade e de
todas as escolas do nosso concelho.

III. Tipo de Atividade:
1. Organização/ gestão de recursos
Objectivos Específicos:
· Organizar o espaço e os recursos do CMJT de forma a torná-lo funcional e acolhedor;
· Preparar e coordenar reuniões de trabalho com entidades (delegados culturais, professores,
promotores, etc);
· Elaborar o Plano Anual de Atividades e apresentá-lo em Conselho;
· Implementar o programa de gestão da informação;

· Desenvolver uma política de aquisições de acordo com a temática de trabalho do ano em
curso e com as necessidades sentidas dos agentes culturais e artísticos;
· Catalogar e classificar os documentos da CMJT;
· Organizar, em arquivo próprio, o material recebido e produzido;
· Estabelecer contactos com entidades exteriores ao CMJT;
· Recolher e analisar propostas e críticas efetuadas pelos diferentes agentes, de forma a
melhorar a qualidade de resposta da comissão consultiva;
· Elaborar o relatório final das atividades desenvolvidas.
Atividade
Reuniões periódicas obrigatórias
Elaboração do relatório final das atividades
desenvolvidas ao longo do ano transacto
Receção, encaminhamento e arquivo de
correspondência
Gestão do Espaço
Aquisição de material
Contatos com entidades exteriores
Auscultação de propostas ou criticas por
entidades
Elaboração do Plano de Atividades Anual

Calendarização Obrigatória
A determinar ao longo do ano
junho/julho

Durante o ano

setembro

2. Divulgação|Promoção
Objetivos Específicos:
· Sensibilizar para a importância do CMJT;
· Informar sobre as várias valências culturais, de formação e cidadania e a sua funcionalidade;
· Dar a conhecer o regulamento da CMJT, bem como outros documentos relacionados com o
funcionamento do mesmo;
· Divulgar, com alguma antecedência, as atividades que se vão realizar, apelar à participação
ou dar esclarecimentos das mesmas;
· Divulgar listagens do fundo documental;
· Publicar e manter atualizados os dados na página de internet do Município na área dedicada
ao CMJT.

3. Dinamização e Promoção

Mês
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro

Eventos/Atividades
- Elaboração do Regimento do CMJT.
- Entrega de proposta para o Plano de Atividades do CMJT.
- Criação do espaço on-line na página do município;
- Criação de um e-mail institucional.
- Ação de divulgação das medidas Impulso Jovem e Porta 65;
- Dinamização e divulgação do Cartão Jovem Municipal (vantagens e
descontos);
- Concurso para a realização de um logótipo para o CMJT.
- Promoção e realização de ações de orientação vocacional e profissional.
- Participação na FACIT.
- Ocupação de Tempos Livres (IPDJ).
- Comemoração do Dia Internacional da Juventude;
- Mostra das Associações que integram o CMJT no Festival da Juventude.
- Dinamização de uma ou várias sessões que abordem a temática da
Violência juvenil (bullying).
- Concurso para a realização de um vídeo/imagem sobre a temática
ambiental.
- Dinamização de uma ou várias sessões que abordem a temática da Saúde e
Sexualidade.
- Visita à Assembleia da República.

