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PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS (POJ) - ANO 2017 

CONTEXTO MUNICIPAL 

LOCAIS DE EXPERIMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES A DESENVOLVER 

Designação do Serviço N.º de Jovens 

Participantes 
Descrição Sumária das Funções a Desenvolver 

(Se quiser aceder a descrição completa carregue, por favor, na descrição) 

Cascais Ambiente - Borboletário 1 Apoio às atividades desenvolvidas pelo Borboletário, nomeadamente na manutenção do 

mesmo, nas visitas guiadas e na dinamização de grupos de visitantes. (+ info.) 

Divisão de Qualificação 
Ambiental 

2 Apoio às atividades desenvolvidas pela divisão, nomeadamente atividades de educação 

ambiental, exposições, acompanhamento a visitantes, atendimento a munícipes. (+ info.) 

Departamento de Fiscalização e 
Polícia Municipal (DPF) 

4 Apoio administrativo às diferentes unidades orgânicas e direção do departamento.  

(+ info.) 

Divisão de Animação e Promoção 
Cultural (DAPC) 

4 Apoio à realização dos espetáculos que fazem parte da programação da divisão. (+ info.) 

Divisão de Desenvolvimento de 
Recursos Sociais (DDES) 

1 Apoio na realização de atividades da divisão, incluindo a realização de avaliações, bem 

como de ações de projetos ou programas. (+ info.) 

Divisão de Desporto (DESP) 1 Apoio às atividades da divisão, nomeadamente iniciativas desportivas e tratamento de 

documentação vária. (+ info.) 

Gabinetes Emprego Mais Perto 
(DIIS) 

2 Apoio às atividades dos Gabinetes de Emprego Mais Perto de Matos Cheirinhos e Zambujal 

na área da oferta e procura de emprego. (+ info.) 

Divisão de Juventude (DJUV) 3 Apoio às atividades das Lojas Jovens, nomeadamente no atendimento a jovens e na 

gestão da informação. (+ info.) 

Divisão de Marca e Comunicação 
(DMCO) 

4  Apoio às iniciativas produzidas e/ou apoiadas pela divisão, nas áreas do áudio visual e da 

gestão da documentação. (+ info.) 

Divisão de Promoção da Saúde 
(DIPS) 

1 Apoio a algumas das iniciativas da divisão, nomeadamente tratamento e pesquisa de 

informação e desenvolvimento de ações. (+ info.) 

DNA  3 Apoio às atividades da DNA, nomeadamente nas áreas de: Comunicação, Marketing e 

Gestão de Eventos; Design Gráfico e Gestão de Conteúdos; Gestão de Projetos. (+ info.) 

Gabinete de Formação (GFOR) 1 Apoio nas atividades de conceção, planeamento, acompanhamento e avaliação das 

atividades formativas. (+ info.) 
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