DOSSIÊ DE
CANDIDATURA

2021/2022

“Jovem Autarca” 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 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 17 anos.
Quem pode candidatar-se?
Jovens com idades entre os 13 e os 17 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. De 3 de dezembro de 2021 até ao final do período
de legislatura, previsivelmente em novembro de 2022, data de novo ato eleitoral.
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) com idades entre os 11 e os 17
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

Entre 1 e 25 de outubro de 2021
Período de recenseamento para o/a(s) jovens que não se encontram a estudar nas
escolas do Concelho mas que residam no mesmo. O recenseamento será
efetivado presencialmente, no Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira 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 juventude@cm-feira.pt, com o assunto “recenseamento Jovem Autarca”.

www.cm-feira.pt/juventude
juventude@cm-feira.pt

maisjuventudesantamariadafeira
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1 a 20 de outubro de 2021
Período de apresentação de candidaturas.
As candidaturas devem ser enviadas por email, através do endereço eletrónico
juventude@cm-feira.pt, até às 23h59 do dia 20 de outubro de 2021.
21 de outubro de 2021
Apresentação e divulgação dos resultados das candidaturas.
A partir de 23 de outubro de 2021
Período de formação e preparação da campanha eleitoral.
23 de outubro de 2021
Dia de Formação.
Entre 25 a 29 de outubro de 2021
Recolha de imagens e fotografias para a campanha eleitoral.
De 8 a 30 de novembro de 2021
Campanha eleitoral.
12 de novembro de 2021
Apresentação pública das propostas eleitorais.
Como se organiza?
Cada um/a do/a(s) candidato/a(s) tem a possibilidade de realizar um vídeo, com um
máximo de 2 minutos, nas instalações do município e com o apoio do/a(s) técnico/a(s) da
autarquia. Tendo em conta a situação pandémica atualmente vivida, é desaconselhada
pela DGS a distribuição de folhetos informativos em formato de papel. As fotografias são
tiradas no mesmo dia em que se realiza o vídeo e nas mesmas condições. Cada candidato/a poderá ainda produzir outros vídeos e material promocional, sendo livre de procurar
patrocínios que assegurem os custos dos mesmos.
2 de dezembro de 2021
Dia das Eleições
Como se organiza?
As mesas de voto serão instaladas em todas as sedes de agrupamento de escolas do
concelho, estando abertas entre as 09h00 e as 17h00. Para quem não estuda na
comunidade, o voto pode ser entregue e/ou enviado para o Gabinete da Juventude, por via
postal, entre 17 e 29 de novembro.
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Dezembro de 2021
1ª Reunião de trabalho. As reuniões terão periodicidade quinzenal.
Março de 2022
Atividade residencial para toda a equipa. Local e horário a definir.
Junho de 2022
Apresentação pública das propostas definidas pela equipa “Jovem Autarca”.
Junho ou Julho de 2022
Visita à Assembleia da República e outros encontros institucionais.
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 Santa Maria da Feira.

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

É com agrado que registamos o teu interesse nesta edição e anexamos os
formulários necessários para seres candidato/a a Jovem Autarca.

projeto de cidadania ativa

3 de dezembro 2021
Apresentação dos resultados e tomada de posse do/a Jovem Autarca, em local a definir.

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 Encarregado/a de Educação.
lll) Formulário Jovem Autarca – Diretor/a da Escola/Colégio, a ser preenchido
e assinado pelo/a Diretor/a da Escola/Colégio. Este formulário é da responsabilidade do Gabinete da Juventude.
IV) Formulário de apoiantes do/a candidato/a, a ser preenchido e assinado
pelos teus apoiantes.
V) Guia para redação do teu manifesto e o formulário para preencheres “o meu
manifesto”, com o mínimo de 200 e o máximo de 300 palavras, que expõem o
porquê da tua candidatura e o teu programa a aplicar, se fores eleito, a favor dos
jovens de Santa Maria da Feira.
Este teu manifesto será aperfeiçoado aquando da tua formação 'Jovem Autarca'.
VI) Deves também anexar à tua candidatura uma cópia do teu horário escolar.
Primeiro, lê atentamente este dossiê:
Se decidires que queres ser candidato/a, telefona-nos para os números em rodapé
nesta página. Depois de preencheres todos os formulários, envia-os até às 23h59 do dia
20 de outubro de 2021 para o endereço eletrónico que está nesta página em rodapé. Se
precisares de ajuda, telefona-nos ou envia-nos um email. Podes consultar toda a
informação no site da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira: www.cm-feira.pt/juventude.
Este é um guia simples para que possas ser um/a candidato/a de sucesso à eleição
de 2 de dezembro de 2021: Jovem Autarca do Município de Santa Maria da Feira!
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LÊ ESTE GUIA COM
MUITA ATENÇÃO!

Tens que obedecer às seguintes regras para seres um/a candidato/a a
'Jovem Autarca':
Regra 1: No dia 2 de dezembro de 2021 deverás ter entre 13 e 17 anos de idade;
Regra 2: Deverás residir e/ou frequentar uma escola no concelho de Santa Maria
da Feira.
Lê o Formulário Jovem Autarca – Candidato/a
Preenche o formulário com muita atenção, tendo particular cuidado com os teus
contactos. Não te esqueças de assinar a declaração de candidato/a. A este
formulário deves anexar uma cópia do teu horário escolar.
Lê o Formulário Jovem Autarca – Encarregado/a de Educação
Entrega-o ao teu/tua Encarregado/a de Educação para preenchimento e posterior
devolução.
Formulário Jovem Autarca – Diretor/a da Escola/Colégio
Este formulário será enviado pelos serviços do Gabinete da 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.
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 'Jovem Autarca' (falamos de todos/as os/as jovens
que residem ou frequentam uma escola ou colégio do Concelho de Santa Maria da
Feira). Deverá ter no mínimo 200 palavras e no máximo 300 e mencionar o que farás
em benefício dos jovens, 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 (todos os
detalhes de contacto estão no rodapé da página). Não existem perguntas patetas,
por isso não te sintas embaraçado e contacta-nos!
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Agora cabe-nos contactar-te e informar-te sobre a aceitação dos teus formulários,
ou seja, se foram preenchidos corretamente. Se tudo estiver bem, tens que mudar
para o “modo de campanha”. O que é que isso quer dizer?
Significa que tu:
- Tens que começar a pensar sobre qual será a tua mensagem (por exemplo: o
motivo pelo qual te candidatas).
- 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!
- 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 2 de dezembro de
2021.
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!

dossier de candidatura

Agora, pensa um pouco mais à frente
OK, já completaste os formulários e já os enviaste para nós. Não há mais nada a
fazer?

Então do que estás à espera? Telefona-nos para nos informares que és um/a
candidato/a e envia-nos os formulários preenchidos. BOA SORTE!

www.cm-feira.pt/juventude
juventude@cm-feira.pt
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formulário
CANDIDATO/A

O meu nome é
e sou candidato/a à eleição do/a Jovem Autarca do Município de Santa Maria da Feira.
(assinala com uma x os quadrados)
Eu confirmo que:
a) No dia 2 de dezembro de 2021 tenho idade compreendida
entre os 13 - 17 anos de idade

A minha data de nascimento é
Número de Identificação Civil

Data de Validade

b) Eu resido no Concelho de Santa Maria da Feira

O meu endereço é

Código Postal

Localidade

c) Frequento a Escola/Colégio no Município de Santa Maria da Feira
A minha escola/colégio é

d) À minha candidatura anexo uma cópia do meu horário escolar
Não te esqueças: mesmo que não trabalhes nem estudes no Concelho de Santa Maria
da Feira, desde que residas no mesmo, também podes ser candidato/a a Jovem Autarca!

www.cm-feira.pt/juventude
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formulário
CANDIDATO/A

Os meus contactos são os seguintes:
Número de telefone:
Número de telemóvel:
E-mail (escrever em letras maiúsculas):

Comprometo-me a:
- Iniciar e terminar o processo de candidatura, cumprindo as normas
apresentadas. Se desistir depois do dia de formação, não poderei apresentar nova
candidatura no ano letivo seguinte.
- Participar em todas as reuniões de equipa e nos diferentes momentos, eventos,
convites e iniciativas que venham a surgir neste âmbito sempre em função da sua
pertinência e da minha disponibilidade.
- Responder a todas as tentativas de comunicação por parte da equipa técnica do
Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
- Cumprir com as regras de transporte (quando necessário) disponibilizado pela
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira;
Sabendo que o incumprimento injustificado dos tópicos descritos anteriormente
poderá ser entendido pela equipa técnica como minha desistência.
Se tiveres preenchido corretamente todos os formulários e tiveres sido
selecionado/a, poderás participar no dia de formação, a realizar nas instalações da
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. É imperativa a tua presença para que
possas continuar a ser candidato/a à eleição do/a Jovem Autarca.
Se necessário, asseguramos o teu transporte.

DECLARAÇÃO DO/A
CANDIDATO/A

Declaro que a informação constante neste formulário é verdadeira e que preencho
todas as condições para ser o/a Jovem Autarca do Município de Santa Maria da Feira.
Assinatura:

Data:

www.cm-feira.pt/juventude
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formulário

ENCARREGADO/A
DE EDUCAÇÃO/
TUTOR/A

Li o presente guia e apoio a candidatura de
(nome do/a candidato/a).
Estou em condições de confirmar que este/a candidato/a:
- tem idade compreendida entre os 13-17 anos no dia 2 de dezembro de 2021
- reside no Concelho de Santa Maria da Feira OU
- frequenta a escola/colégio do Concelho de Santa Maria da Feira
Autorizo que este/esta jovem seja candidato/a à eleição do Jovem Autarca do
Município de Santa Maria da Feira de 2021/2022. Autorizo ainda a participação
do/a jovem acima referido/a em todas as atividades inerentes ao projeto, bem como
recolha de imagens (foto e vídeo) e sua utilização nas publicações atuais e futuras
do Município (quer impressas, quer online) e dos órgãos de comunicação social. No
caso de existir necessidade de transporte para as atividades inerentes ao projeto,
autorizo que o/a meu/minha educando/a possa circular em viaturas municipais ou
contratadas com este fim, sendo, para o efeito, contratualizado seguro.
Em todas as atividades, de curta ou longa duração, o/a jovem será acompanhado/a
pelo/a Técnico/a do município, sendo que, no caso das últimas, as refeições e
transporte serão assegurados pelo município.
Assinatura:
Nome (MAIÚSCULAS):

Morada:

Localidade:

E-mail (MAIÚSCULAS):

N.º de telemóvel:

www.cm-feira.pt/juventude
juventude@cm-feira.pt

N.º telefone:

maisjuventudesantamariadafeira
juventudesmf

915 334 006 . 939 227 711
256 370 887

10

DECLARAÇÃO
DE PROTEÇÃO
DE DADOS

A sua privacidade é importante para nós!
Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016), o
tratamento de dados e captação de imagens (através de fotografia ou vídeo) referente
ao projeto Jovem Autarca implica a recolha prévia do seu consentimento, o qual deverá
revestir uma manifestação “…livre, específica, informada e explicita” da sua vontade.
Por conseguinte, a captação e tratamento de dados por parte do Município de Santa
Maria da Feira terá como finalidade/finalidades Gestão da inscrição e dos vários passos
inerentes ao projeto em questão. e a captação e tratamento de imagens por parte do
Município de Santa Maria da Feira terá como finalidade essencial a divulgação e
promoção de atividades desenvolvidas. Não obstante, enquanto titular dos dados
pessoais, poderá, a qualquer momento, alterar o seu consentimento de acordo com as
suas preferências, ou simplesmente retirá-lo, sem, no entanto, comprometer “... a
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado”. Para
tal, basta enviar um e-mail para rgpd@cm-feira.pt, ou, em alternativa, dirigir-se à
receção do Balcão de Atendimento Geral do Município de Santa Maria da Feira.
Para mais informações sobre a forma como tratamos os seus dados, quais os
seus direitos e como pode exercê-los, visite a nossa política de privacidade
disponível em https://cm-feira.pt/web/guest/políticas-de-privacidade.
Assim,
Eu, __________________________________________________________________,
portador(a) do documento de identificação n.º___________________, com data de
emissão/validade ____ /____ / ____
SIM

NÃO

Autorizo o Município de Santa Maria da Feira a tratar as informações e os
dados pessoais por mim fornecidos para efeitos de gestão projeto
Jovem Autarca

SIM

NÃO

Autorizo o Município de Santa Maria da Feira a captar imagens da minha
pessoa / do meu educando (menor de idade), para divulgação e
promoção de atividades desenvolvidas;

SIM

NÃO

Autorizo a publicação das imagens da minha pessoa / do meu educando
(menor de idade) para divulgação e promoção de atividades
desenvolvidas, na página da Internet e nas redes sociais do Município

SIM

NÃO

Autorizo o envio de informação dos projetos do Gabinete da Juventude
da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira para futuras participações
Santa Maria da Feira, ____ de ____________ de ______
________________________________________________
(Assinatura do declarante ou representante legal, conforme documento de identificação)
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formulário
DIRETOR/A
DA ESCOLA/
COLÉGIO

Confirmo que
(nome do/a candidato/a).
é aluno/a na escola/colégio
e encontra-se a frequentar o
ano de escolaridade.
Confirmo ainda que estou informado/a que este/a aluno/a irá desenvolver
atividades relacionadas com a eleição de Jovem Autarca do Município de Santa
Maria da Feira 2021/2022 durante o período letivo, com o devido conhecimento
desta direção.
Assinatura:

Nome do/a Diretor/a da Escola (MAIÚSCULAS)

www.cm-feira.pt/juventude
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formulário

APOIANTES DO/A
CANDIDATO/A

Declaro que apoio
(nome do/a candidato/a)
como candidato/a à eleição de Jovem Autarca do Município de Santa Maria da
Feira em 2021/2022.
Confirmo que no dia 2 dezembro tenho entre 11-17 anos.
Confirmo que resido e/ou estudo/ ou trabalho no Município de Santa Maria da Feira.
[01] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[02] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[03] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[04] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[05] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
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formulário

APOIANTES
DO CANDIDATO

[06] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[07] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[08] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[09] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[10] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[11] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[12] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[13] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[14] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
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formulário

APOIANTES
DO CANDIDATO

[15] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[16] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[17] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[18] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[19] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
[20] Nome Maiúsculas
Data de Nascimento

Assinatura

Escola ou Morada
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- O teu manifesto deve transmitir “o motivo da tua candidatura”, expondo 3 ideias
que farias ou mudarias no Concelho de Santa Maria da Feira, caso sejas eleito.
- Tens que responder às seguintes questões:
. Qual a razão da tua candidatura?
. O que farás a favor do/a(s) jovens do Concelho de Santa Maria da Feira?
. Como vais transmitir as tuas ideias aos/às jovens do Município de Santa Maria
da Feira?
. Porque pensas ser o/a melhor candidato/a para o cargo?
-O manifesto tem que ser escrito usando linguagem simples: frases curtas e
assertivas.
- Usa exemplos e histórias para ilustrar as tuas propostas (exemplo: desejas um
skate parque porque o teu vizinho foi atropelado na rua por falta de espaço
adequado para a prática deste desporto).
- Sê criativo/a mas realista. Não prometas o que não podes cumprir.
- Sê honesto/a sobre ti próprio.
- Sê diferente – tens que te evidenciar relativamente aos outros.

projeto de cidadania ativa

O MANIFESTO IDEAL

Telefona-nos ou envia um email se desejares a nossa ajuda/opinião antes da
redação do manifesto final.
No dia da formação do/a(s) candidato/a(s) terás toda a nossa ajuda para
finalizares o teu manifesto.
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Apresenta 3 ideias de algo que farias ou mudarias no concelho de Santa Maria da
Feira se fores eleito/a, e porquê.
(mínimo de 200 palavras, máximo de 300)
O teu slogan

O teu manifesto
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projeto de cidadania ativa

O MEU MANIFESTO
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