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I – DESTINATÁRIOS 

O Programa de Ocupação de Jovens, promovido pela Câmara Municipal de Cascais, através da Divisão de Promoção de 

Emprego (DPRE), destina-se a jovens residentes no Concelho de Cascais, com idades compreendidas entre os 18 e os 25 

anos (à data de início da atividade), tendo como habilitação mínima a frequência do 12º ano de escolaridade. 

 

II – OBJETIVOS 

1) Possibilitar aos jovens um primeiro contacto com o mundo do trabalho; 

2) Proporcionar uma oportunidade de experimentação em contexto real de trabalho, de forma a facilitar o 

desenvolvimento de competências essenciais à vida ativa, nomeadamente aos níveis do saber-fazer e saber-estar; 

3) Facilitar a transição do mundo escolar para o mundo laboral; 

4) Facilitar a posterior integração no mercado de trabalho nomeadamente através do enriquecimento curricular; 

5) Promover nos jovens atitudes ativas face à construção do seu futuro pessoal e profissional; 

6) Desenvolver uma ação positiva com jovens com Necessidades Especiais de Empregabilidade (NEE) e/ou portadores 

de deficiência. 

 

III – ATIVIDADE 

O Programa de Ocupação de Jovens integra três âmbitos de atividades que o jovem terá de participar: 

1) Aprendizagem em contexto de trabalho; 

2) Formação; 

3) Acompanhamento e Avaliação. 

 

IV – PROJETOS 

O Programa de Ocupação de Jovens inclui projetos em diversas áreas, tais como educação, ambiente, cultura, social, 

juventude, comunicação, havendo a possibilidade de incluir outras, em serviços municipais e instituições públicas locais.  

 

V – CANDIDATURAS 

1) As candidaturas decorrem ao longo de todo o tempo de vida do programa; 

2) As candidaturas estão disponíveis, em modo digital/ online, em http://www.cm-cascais.pt/formulario/inscricao-

programa-de-ocupacao-de-jovens. Também poderão ser efetuadas presencialmente, em formato físico, na 

Divisão de Promoção de Emprego e na rede de lojas Cascais Jovem; 

3) No ato da candidatura, o candidato receberá um comprovativo da mesma (email para a candidatura digital e 

destacável em papel para a candidatura presencial), onde consta a data de entrega, a data de validade da 

candidatura e quais os projetos em que se inscreveu. As candidaturas mantêm-se ativas por um período de 6 

meses. O candidato poderá em qualquer altura alterar os projetos em que se inscreveu. Após este período, caso 

haja interesse, deverá ser feita nova candidatura; 

4) O candidato deverá preencher a sua ficha de candidatura, indicando a preferência dos projetos a que se candidata, 

adequados ao seu perfil, até ao limite de três; 

5) A candidatura só é válida se entregue com as cópias dos documentos requeridos: 

a) Documento de identificação (BI/CC/Passaporte/Autorização de Residência); 
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b) Cartão contribuinte (se não tiver CC) 

c) Comprovativo de morada em seu nome ou nome dos pais (ex: carta condução/fatura água/luz/telefone); 

d) Certificado de habilitações; 

e) Curriculum Vitae, com fotografia; 

f) Diagnóstico médico ou relatório técnico, na Situação de Necessidades Especiais de Empregabilidade. 

 

VI – CONDIÇÕES DE CANDIDATURA 

A candidatura ao projeto só pode ser realizada quando estiverem satisfeitas as seguintes condições: 

1) Disponibilidade do jovem para participar no horário e projeto pretendido, não sendo permitida a frequência de 

formação escolar ou qualquer outra atividade cujo horário se sobreponha ao do projeto; 

2) Aceitação do candidato ao horário de 20 horas semanais; 

3) Aceitação das obrigações e atividades do projeto e das orientações dos técnicos do projeto; 

4) Não ter participado no Programa de Ocupação de Jovens; 

5) Não estar integrado noutro programa de ocupação juvenil promovido pela CMC, em simultâneo com a participação 

no POJ; 

6) O candidato não poderá possuir experiência na área funcional do projeto a que se candidata (i.e., nunca ter 

efetuado contrato de trabalho, prestação de serviços ou estágio profissional, igual ou superior a 9 meses); 

7) Na situação de jovens com NEE não se prevê habilitação escolar mínima e a idade limite poderá ser de 29 anos (à 

data de início da atividade), devendo ser analisada cada situação particularmente. 

 

VII – SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

1) A seleção dos jovens será efetuada por técnicos do serviço enquadrador com o apoio do serviço promotor (DPRE); 

2) O processo de seleção será efetuado em duas fases: 

1ª Fase: Avaliação da ficha de candidatura e avaliação curricular; 

2ª Fase: Entrevista presencial; 

3) No caso de ser selecionado para entrevista, o jovem que não comparecer e não justificar, verá a sua inscrição 

cancelada durante os 3 meses subsequentes. Findo esse prazo poderá realizar nova inscrição; 

4) Caso seja selecionado, o jovem que não comparecer nos três primeiros dias úteis do início do projeto, sem aviso ou 

justificação válida, será substituído tendo em conta a ordem de prioridade da seleção; 

5) Os processos de seleção efetuados serão válidos durante 3 meses; havendo a necessidade de substituição de um 

participante neste período, devido a desistência ou impedimento, recorrer-se-á aos candidatos classificados nas 

posições seguintes; 

6) Na situação dos jovens com NEE a seleção de candidatos será analisada caso a caso, tendo em conta as 

características do candidato, a disponibilidade de serviços municipais e a possibilidade da existência de vagas. 

 

VIII – CALENDARIZAÇÃO E DURAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

1) A calendarização prevista para os períodos de seleção deverá ser consultada no site da CMC (Promoção de Emprego 

> Programa de Ocupação de Jovens); 
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2) Esta calendarização é meramente indicativa, estando sujeita às necessidades e às vagas que possam surgir em cada 

projeto, bem como a abertura de novos projetos; 

3) A entrada de participantes é feita de acordo com o número de vagas existentes em cada projeto; 

4) Cada participação individual terá uma duração até 12 meses; 

5) Na situação de jovens com NEE e/ou portadores de deficiência a participação poderá ser prorrogada até ao limite 

de 18 meses; 

6) Só é permitida uma participação no Programa de Ocupação de Jovens. 

 

IX – DEVERES DO SERVIÇO PROMOTOR 

1) Assegurar o pagamento das verbas referentes às bolsas de formação, nas datas previstas; 

2) Dinamizar iniciativas de avaliação e acompanhamento da participação dos jovens no projeto; 

3) Dinamizar iniciativas e atividades facilitadoras do desenvolvimento pessoal dos jovens e da sua integração posterior 

no mercado de trabalho de acordo com as necessidades que venham a ser identificadas; 

4) Na situação de jovens com NEE e/ou portadores de deficiência será assegurado um apoio reforçado de proximidade 

ao jovem e ao tutor; 

5) Atribuir um certificado comprovativo da frequência no Programa e respetivo projeto para todos os participantes 

que cumpram pelo menos 6 meses de projeto. Os participantes que permaneçam menos de 6 meses poderão 

requerer uma declaração. 

 

X – DEVERES DO SERVIÇO ENQUADRADOR 

1) Garantir o enquadramento funcional e acompanhamento dos jovens, de acordo com os objetivos de cada projeto; 

2) Definir, no início da participação do jovem, um Plano de Objetivos de Aprendizagem que abranja a duração total do 

Programa de Ocupação de Jovens; 

3) Registar a assiduidade dos jovens, utilizando o sistema de comprovação de presenças e pontualidade; 

4) Proporcionar oportunidades de experimentação de forma a facilitar o desenvolvimento de competências, 

nomeadamente aos níveis do saber-fazer e saber-estar; 

5) Elaborar e enviar ao serviço promotor o relatório anual das atividades desenvolvidas pelos jovens, até ao fim do 

mês de Dezembro de cada ano; 

6) Garantir que existe um tutor para cada 4 jovens;  

7) Facilitar a presença do participante nas ações de formação definidas pelo serviço promotor. 

 

XI – DEVERES DO PARTICIPANTE 

1) Comparecer com assiduidade e pontualidade nos locais das atividades do projeto; 

2) Cumprir com zelo as tarefas que lhe forem atribuídas; 

3) Participar ativamente nas atividades promovidas no âmbito do projeto; 

4) Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe sejam confiados no 

âmbito das atividades do projeto; 

5) Guardar sigilo face à informação obtida no âmbito das funções desempenhadas; 

6) Guardar lealdade relativamente à entidade promotora do projeto. 
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XII – PROMOÇÃO 

A promoção deste Programa é da responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais, através da Divisão de Promoção de 

Emprego. 

 

XIII – ASSIDUIDADE E PAGAMENTO 

1) A assiduidade é resultante da presença efetiva do jovem, no local onde se desenvolvem as atividades do projeto 

e/ou formação; 

2) A não comparência do jovem em cada dia de atividades corresponde a uma falta. O montante a descontar por cada 

falta será calculado na base de 1/22 da bolsa mensal; 

3) Os jovens usufruirão de uma bolsa mensal de alimentação e transporte de 320€; 

4) O pagamento da bolsa mensal será efetuado até ao quinto dia útil do mês seguinte àquele a que respeita a 

atividade (exceto se ocorrer qualquer situação imprevista); 

5) No mês de término da participação do jovem no Programa, o pagamento da bolsa de transporte e alimentação só 

será efetuado depois do dia 15 do mês seguinte, por motivos de acertos de assiduidade. 

 

XIV – REGIME DE FALTAS 

1) Faltas justificadas 

Podem ser justificadas e com direito a pagamento da bolsa, as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

a. Acidente ocorrido no desempenho da atividade do projeto; 

b. Doença, mediante a apresentação de atestado médico ou similar; 

c. Nojo (com documento justificativo); 

d. Inspeção militar (com documento justificativo); 

e. Comparência em serviços judiciais ou afins (com documento justificativo); 

Podem ser justificadas mas sem direito a pagamento da bolsa, as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

a. Doença, sem atestado médico ou similar; 

b. Casamento; 

c. Em situações graves a serem ponderadas; 

O limite de faltas justificadas, por tempo útil de projeto, é de 8 faltas seguidas ou 15 interpoladas 

2) Faltas injustificadas 

a. Todas as faltas dadas por motivos que não os apresentados nos pontos 1 e 2, são consideradas 

injustificadas; 

b. Ao longo do Programa só são permitidas duas faltas injustificadas seguidas ou quatro interpoladas. 

3) Suspensão da participação 

Excecionalmente, e apenas uma vez, durante o Programa é autorizado um limite máximo de 7 dias seguidos de 

faltas, para efeitos de um período experimental num novo trabalho/emprego, devidamente comprovado. 

O participante pode suspender a sua participação por um período até 90 dias, sem haver lugar à sua substituição, 

desde que tal seja aprovado pelo serviço enquadrador. Terminada a suspensão o participante perfará o período 

restante. 
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4) Descanso 

O Programa de Ocupação de Jovens prevê um período de 5 dias consecutivos de descanso e/ou realização de 

atividades pessoais do participante, com direito ao pagamento da bolsa. Estes dias só poderão ser gozados após 6 

meses de participação e após articulação com o serviço enquadrador. 

 

XV – EXCLUSÃO E DESISTÊNCIAS 

1) O jovem que ultrapasse o limite de faltas constantes dos Pontos 1 e 2 é, de imediato, excluído do projeto; 

2) O jovem que não cumpra as obrigações de pontualidade e as tarefas definidas no projeto poderá ser excluído do 

mesmo, após análise da situação e decisão conjunta do serviço promotor e do serviço enquadrador; 

3) Em caso de desistência, o jovem deverá comunicar por escrito a sua desistência ao serviço enquadrador, bem como 

ao serviço promotor, com 15 dias de antecedência; 

4) No caso de não ser cumprido o requisito do ponto 3, o jovem será penalizado no último pagamento da bolsa; 

5) A desistência sem motivo devidamente justificado implica a impossibilidade de candidatura a outros programas de 

empregabilidade jovem, pelo período de um ano. 

 

XVI – SEGURO 

Os jovens participantes no Programa são abrangidos por um seguro de acidentes pessoais, o qual cobrirá os acidentes 

ocorridos durante o mesmo. 

 

XVII – DÚVIDAS E OMISSÕES 

As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Cascais, que analisará qualquer situação não 

contemplada nas presentes normas, salvaguardando-se desde já a aplicação e cumprimento das mesmas, salientando, 

igualmente, que a participação no projeto não implica qualquer continuidade de colaboração com a Câmara Municipal 

de Cascais. 

 


