
 

                      

SEMANA DA JUVENTUDE 2018 

1ª Semana – 9 A 13 DE JULHO (nascidos em 2000-2001-2002) 

2ª Semana -  23 A 27 DE JULHO (nascidos em 2003-2004-2005-2006) 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Caros jovens participantes e pais, 

A Semana(s) da Juventude, promovida pelo Pelouro da Juventude do Município de Paredes, tem como 

principal objetivo ocupar de forma divertida o tempo livre dos jovens paredenses. 

 Esta iniciativa destina-se a jovens nascidos nos anos 2000 a 2006, residentes no concelho de 

Paredes.  

O transporte será assegurado pelo Município de Paredes, pelos pontos a definir, mediante as 

inscrições, pelas várias freguesias do concelho, para a Escola Secundária de Paredes (campo de base 

da semana da juventude), e daí para os vários locais de atividade. 

Excetua-se os dias 13 e 27, no último dia de atividade, em que os pais deverão garantir o transporte de 

regresso dos jovens, uma vez que os mesmos serão convidados a participar num sunset, a ter lugar na 

Casa da Cultura de Paredes, que se prevê que termine pelas 22h30 e que gostaríamos de contar com a 

presença dos encarregados de educação.  

1- O Encarregado de Educação será sempre o responsável pela deslocação do seu 

educando entre o local da sua residência e o ponto de paragem de transporte, bem como 

pelo seu acolhimento no regresso. 

2- Apenas poderão ser utilizados os pontos de entrada e saída do transporte indicados pelo 

Município. 

3- Os horários de entrada no transporte, de manhã, deverão ser rigorosamente cumpridos. No 

caso de o jovem não estar presente no ponto de recolha à hora determinada, não haverá 

qualquer tempo de tolerância de espera por parte do autocarro, pelo que terá de ser 

encontrado outro qualquer meio para a deslocação. 

4-  Relativamente aos jovens menores, caso o encarregado de educação não esteja no ponto 

de entrega do educando, ao final da tarde, o Município não se responsabiliza pelo 



 

acompanhamento dos mesmos após a saída do autocarro, devendo os mesmos ficar no 

ponto de entrega estabelecido.  

5- Caso o jovem participante necessite de se ausentar das atividades antes do término das 

mesmas, prescindindo do transporte de regresso, à tarde, deverá o encarregado de 

educação informar o monitor durante a viagem de ida, de manhã, ou no dia anterior. 

6- Os locais/paragens, bem como os horários de recolha e entrega dos alunos serão 

divulgados antes do início das atividades, no site institucional do Município, em www.cm-

paredes.pt e enviados por correio eletrónico para os encarregados de educação dos alunos 

inscritos.  

Cada inscrição ficará sujeita a aprovação, uma vez que serão aceites 130 inscrições para a primeira 

semana e 145 inscrições para a segunda, por ordem de registo e limitadas a uma semana por 

participante. 

Na primeira semana, serão aceites os jovens nascidos em 2000-2001-2002.  

Na segunda semana, serão aceites os jovens nascidos em 2003-2004-2005-2006. 

A validação de cada inscrição está sujeita à confirmação dos respetivos dados dos participantes. 

As condições de funcionamento, o programa, a lista de inscritos, a ementa e o esquema dos 

transportes, bem como os horários e locais de recolha serão publicados no site institucional do Município, 

em www.cm-paredes.pt e enviado por email a todos os inscritos. 

Será disponibilizado um almoço volante, pelo custo de 3,00€/dia, de segunda a quinta feira e na sexta-

feira, uma vez que só se realizarão atividades da parte da tarde, será servido um jantar buffet, seguido de 

sunset, a ter lugar na Casa da Cultura de Paredes, que também terá um custo de 3,00€. 

O lanche da manhã e da tarde, bem como a água para o decorrer das atividades, é da 

responsabilidade dos participantes.  

Todos os participantes estão abrangidos por um seguro de acidentes pessoais, feito pela Câmara 

Municipal de Paredes, para o efeito. 

Durante a semana é aconselhável o uso de boné (que será fornecido pelo Município), protetor solar e 

óculos de sol.  
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INSCRIÇÕES: 

1.ª ETAPA 

1. Entra no site da CM Paredes www.cm-paredes.pt 

2. Clica na imagem” inscrições” e preenche o formulário online 

3. Após o preenchimento do formulário, clica em “submeter” 

2.ª ETAPA 

1. Imprime e preenche: “Autorização do Encarregado de Educação” (só menores de 18 anos) ou 

“Autorização Maior de Idade”, disponível no mesmo site. 

2.  Anexa os seguintes documentos: 

• Comprovativo da tua data de nacimento; 

• Comprovativo de morada; 

• “Autorização do Encarregado de Educação” ou “Autorização Maior de Idade” 

3. Envia todos os documentos para o email juventude@cm-paredes.pt em que no assunto 

escreves o teu NIF.  

 

 

Para qualquer esclarecimento adicional contactar por email juventude@cm-paredes.pt ou 

255788951/255788934/ 255788838.  
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