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Artigo 1º

- Objetivo e Lei Habilitante -
1. Com o intuito de assinalar a cerimónia de assina-
tura de protocolo entre o Município de Odemira e a 
Movijovem que terá lugar na Pousada de Juventude 
do Almograve no próximo dia 21 de Novembro de 
2014, promove-se o Passatempo Noite Ojovem que 
visa a participação dos/as jovens do concelho neste 
evento e, simultaneamente, promover a sua integra-
ção no projeto da juventude “Odemira Acredita em 
Ti”.
2. As presentes normas são elaboradas ao abrigo do 
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro.

                                     
                                          

Artigo 2º
- Organização -

O passatempo Noite Ojovem é organizado pelo Muni-
cípio de Odemira.

Artigo 3º
- Descrição -

1. O passatempo denomina-se Noite Ojovem e de-
corre entre os dias 10 e 14 de Novembro de 2014.
2. Consiste na oferta de uma noite na Pousada de 
Juventude do Almograve no dia 21 de Novembro de 
2014.3. Totaliza 10 quartos compostos por 4 camas 
cada um. 

Artigo 4º
- Destinatários -

1.O Passatempo Noite Ojovem destina-se aos/às jo-
vens que se inscrevam de forma individual ou em 
grupo (até quatro (4) elementos).
2. Podem inscrever-se no passatempo todos/as os/
as jovens com idades compreendidas entre os 15 e 
os 35 anos residentes no Concelho de Odemira.
3. Os/As jovens menores de 18 anos terão que ter 

autorização por escrito dos seus pais, através de fi-
cha própria entregue no ato da inscrição no passa-
tempo.

Artigo 5º
- Meios de Divulgação -

1. O passatempo será lançado no site e na página 
oficial do Facebook do Município de Odemira. 
2. Divulgação nas escolas do Concelho de Odemira, 
nomeadamente na Escola Secundária de Odemira 
Dr. Manuel Candeias Gonçalves, na Escola Profissio-
nal de Odemira e no Colégio Nossa Senhora da Graça 
de Vila Nova de Milfontes.

Artigo 6º
- Inscrições -

1. A inscrição deve ser formalizada através de ficha 
de inscrição própria, até ao dia 14 de Novembro de 
2014, devidamente preenchida e assinada pelos 
participantes.
2. A ficha de inscrição está disponível no site e pá-
gina oficial do Facebook do Município de Odemira, e 
nos diversos locais de divulgação. 
3. A ficha de inscrição pode ser enviada para o email: 
juventude@cm-odemira.pt , entregue em mão nos 
serviços da Biblioteca Municipal de Odemira “José 
Saramago”,   ou enviada por correio endereçada a 
Passatempo “Noite Ojovem”, Município de Odemira, 
Praça da República, 7630 – 139 Odemira. 

Artigo 7º
- Critérios de Seleção -

1. Os/As premiados/as serão conhecidos/as através 
de sorteio público, a realizar no dia 17 de Novembro 
de 2014 pelas 13:00 horas, na Biblioteca Municipal 
de Odemira “José Saramago”.
2. A lista de premiados/as será divulgada no site e 
na página oficial do Facebook do Município de Ode-
mira no dia 17 de Novembro de 2014.

3. Os/As premiados/as serão notificados/as via 
email e chamada telefónica.

Artigo 8º
- Levantamento do Prémio -

1. Os/As premiados/as terão de levantar o seu vou-
cher Ojovem presencialmente no dia 21 de Novem-
bro de 2014 entre as 19:30 horas e as 20:30 horas na 
Pousada de Juventude do Almograve.
2. A todos/as os/as premiados/as será garantido 
transporte de ida e volta (Odemira e Vila Nova de Mil-
fontes), no dia 21 de Novembro de 2014 pelas 18:30 
em Odemira (Frente ao Restaurante O Tarro) e 19:00 
em Vila Nova de Milfontes (Paragem do Expresso). E 
no dia 22 de Novembro de 2014 pelas 10:30 na Pou-
sada de Juventude do Almograve.

Artigo 9º
- Disposições Finais -

As dúvidas e casos omissos que surjam na inter-
pretação e aplicação das presentes normas serão 
resolvidos por deliberação da Câmara Municipal de 
Odemira.
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