
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015 

 

1 

ATIVIDADE OBJETIVOS AÇÕES A DESENVOLVER DATA 

 
 
I Encontro de Jovens do Concelho 
 

 
.Divulgar a atividade juvenil do concelho 
 

. Promover momentos de convívio entre os jovens  
 

. Atividades Desportivas 

. Torneio Concelhio FUTSAL 

. Atividades Culturais 

. Concertos 

. Feira do Emprego 

 
 

30/31 maio 

Dia Mundial da Juventude  
 

. Assinalar o Dia Mundial da Juventude 
 

. Sessão Solene 

. Espetáculo Musical 
28 de março 

 
Fóruns Temáticos de interesse para os jovens 
 

.Promover a discussão e sensibilização de temas sobre: 
- Emprego, Ambiente, Suporte Básico de Vida, Cultura, Desporto,  
  Saúde, Violência Doméstica e de Género 

. Seminários 

. Visitas Temáticas 

. Exposições 

 

Ao longo de 
todo o ano 

 
Orçamento Participativo do CMJS 

. Promover a participação ativa dos jovens na política da Juventude  

. Envolver os jovens nas atividades do CMJ 

. Divulgar os objetivos do CMJS 

 
. Reuniões por Freguesias 

 
janeiro a 

abril 

Criação do Portal do CMJ . Divulgar as ações do CMJ . Dinamizar e atualizar o Portal Ao longo 
do ano 

Colaborar com outras entidades, na organização de 
iniciativas culturais, desportivas e ambientais 

. Colaborar com outras entidades, na organização de iniciativas  
  culturais, desportivas e ambientais 

. Reuniões, Exposições, Debates, 
Ao longo 
do ano 

 
Dinamizar o espaço a atribuir ao CMJ 
 

. Abrir a sede do CMJ 

. Dinamizar atividades neste espaço 

. Colaborar com a ADPCNSoure na dinamização do espaço 

. Reuniões 

. Exposições 

. Colóquios 

 
Ao longo 
do ano 

 
Centro de Recolha Animal 
 

 

. Colaborar e promover atividades de voluntariado na promoção da 
  adoção de animais recolhidos, entre outras 

. Divulgar fotos de animais a   
  adotar no Portal 
. Promover Ações de Voluntariado 

 
Ao longo 
do ano 

 
Campeonato Europeu de Escalada 
 
 

. Colaborar na organização 

. Promover o Intercâmbio entre Jovens de países diferentes 

. Promover o concelho e as suas potencialidades turísticas,  
  desportivas e culturais 

 
. Visitas ao Concelho 
 

. Espetáculo Cultural 

 
abril 

 

Intercâmbios Juvenis 
 

 

. Promover o Intercâmbio entre Jovens de países diferentes . Atividades Desportivas,   
  Ambientais e Culturais 

 

Ao longo 
do ano 

 

Encontro sobre Património do Concelho de Soure 
. Sensibilizar para a importância do Património Local 
. Dar a conhecer a diversidade do Património Local 

. Seminário 

. Visitas 

 

julho 

 


