
Tens ideias para um projeto e queres 
realizá-lo na tua escola secundária com 
um grupo de colegas? Fazes parte da 
associação de estudantes ou de um 
clube escolar e queres fazer atividades 
que animem a tua escola?

Apresenta-nos as tuas propostas. O 
programa AESCOLAMEXE pode ajudar-
-te na concretização das tuas ideias.

AESCOLAMEXE é um programa promovido pela 
Câmara Municipal do Seixal destinado a apoiar a 
realização de projetos e atividades organizados pelas 
associações de estudantes, pelos núcleos de alunos 
das escolas secundárias do concelho e pelos clubes 
escolares.
  
Trata-se de um programa de âmbito concelhio desen-
volvido ao longo do ano letivo, abrangendo projetos 
nas seguintes áreas temáticas: Animação Cultural; 
Desporto, Aventura; Ambiente; Ação Social; Ocupação 
de Tempos Livres; Património Histórico. 

Ao apresentar as propostas, os alunos poderão obter 
diversos apoios, essenciais para a realização dos seus 
projetos, tais como:

- Apoio logístico (palcos/estrados, equipamento de 
som e de projeção, entre outros);
- Apoio técnico (aconselhamento nas áreas da organi-
zação de iniciativas);
- Apoio na divulgação (impressão de cartazes/desdo-
bráveis para divulgação dos projetos);
- Apoio material (aquisição de bens para o desenvolvi-
mento de projetos).

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Candidaturas
As candidaturas a apoios acontecem ao longo de todo 
o ano letivo e devem ser apresentadas em formulário 
próprio, fornecido pela Câmara Municipal do Seixal, 
tendo em conta os seguintes prazos.

Tipo de apoio     Prazo
Logístico      30 dias antes da atividade
Materiais de divulgação     30 dias antes da atividade
Aquisição de material     90 dias antes da atividade

Só serão consideradas as propostas cujos formulários 
de candidatura sejam do conhecimento e obtenham 
parecer positivo da direção da respetiva escola 
secundária.

Depois de devidamente preenchidos, os formulários 
de candidatura deverão ser entregues ou enviados 
para um dos seguintes locais:

Gabinete de Juventude
Alameda dos Bombeiros Voluntários, n.º 45
2844-001 Seixal
Tel. 212 276 700
E-mail: gabinete.juventude@cm-seixal.pt

CAMAJ – Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil
Galeria Comercial da Estação de Comboios 
do Fogueteiro, loja 29
Tel. 212 275 674

Oficina da Juventude de Miratejo
Rua Adriano Correia de Oliveira, n.º 8, 1.º Miratejo
Tel. 212 275 684

Formas de apoio
A câmara municipal disponibiliza as seguintes 
formas de apoio às iniciativas apresentadas pelas 
associações de estudantes, pelos núcleos de alunos 
das escolas secundárias do concelho e pelos clubes 
escolares, tendo em conta a análise das candidatu-
ras e as disponibilidades no momento da realização 
das atividades.

Apoio logístico: cedência de palco/estrados, equi-
pamento de som e de projeção (e respetiva opera-
ção), cadeiras, mesas e outros materiais a definir, 
tendo em conta a disponibilidade dos mesmos;

Apoio técnico: aconselhamento nas áreas da 
organização de iniciativas e apoio na operação dos 
equipamentos audiovisuais cedidos;

Apoio na divulgação: impressão de cartazes/des-
dobráveis para divulgação dos projetos apresenta-
dos na candidatura;

Apoio material: aquisição de bens para o desen-
volvimento de projetos, tendo em conta disponibi-
lidade financeira da Câmara Municipal do Seixal na 
altura dos mesmos;

Recursos do CAMAJ: disponibilização dos recur-
sos existentes no Centro de Apoio ao Movimento 
Associativo Juvenil (CAMAJ), tanto na concreti-
zação dos projetos apresentados ao abrigo deste 
programa, como na realização de outras atividades 
promovidas pelas associações de estudantes, pelos 
núcleos de alunos das escolas secundárias do 
concelho e pelos clubes escolares.

Nota: Os materiais gráficos poderão ser elaborados 
e apresentados pelos responsáveis pela atividade 
proposta. No entanto, serão alvo de análise pelos 
serviços da área da comunicação da Câmara 
Municipal do Seixal, tendo em conta a inclusão 
do logotipo desta autarquia. Sempre que assim se 
justificar, e com o conhecimento dos responsáveis 
pela atividade proposta, a paginação/conceção 
gráfica poderá ser alterada. O limite por escola é 
de dois suportes gráficos por ano letivo (cartaz ou 
desdobrável).

Avaliação da candidatura
Após a entrega da candidatura, a Câmara Municipal 
do Seixal aprecia o projeto, tendo em conta a 
disponibilidade de apoios nas datas propostas. As 
entidades proponentes são informadas pela câmara 
municipal da viabilidade ou não do apoio solicitado, 
especificando quais os apoios a conceder (parcial-
mente ou na totalidade).

A gestão dos recursos a afetar e a disponibilizar 
para apoio aos projetos e iniciativas é da inteira 
responsabilidade da câmara municipal.

O programa AESCOLAMEXE não prevê a atribuição 
de comparticipações financeiras aos parceiros para 
a realização das iniciativas.

Outras atividades
A câmara municipal pode também apresentar 
propostas de iniciativas a desenvolver no espaço 
escolar, estabelecendo assim uma interligação mais 
efetiva entre a autarquia, as organizações juvenis e 
a comunidade escolar.

A viabilidade das iniciativas propostas pela câmara 
municipal e pelas organizações juvenis, para 
desenvolvimento no espaço escolar, é analisada 
com as respetivas direções das escolas secundá-
rias, tendo em conta o seu interesse pedagógico, 
lúdico e social.

Acompanhamento de ações
A realização dos projetos e ações englobadas no 
programa AESCOLAMEXE serão acompanhadas, 
sempre que se justificar, por técnicos da Câmara 
Municipal do Seixal.

Alteração ou anulação de projetos
Qualquer alteração ou anulação de projetos deve 
ser obrigatoriamente comunicado pela respetiva 
entidade proponente à câmara municipal, com o mí-
nimo de uma semana de antecedência, em relação 
à data da iniciativa.

Avaliação das ações
A avaliação acontece após a realização de cada 
projeto através de um inquérito por questionário 
enviado aos responsáveis pelas candidaturas.

Sabe mais junto da tua associação de estudan-
tes ou em cm-seixal.pt.

( e tu, vais ficar parado? )

info
Gabinete de Juventude
212 276 700
gabinete.juventude@cm-seixal.pt


