
 

CAMPOS SIOUX -EDIÇÃO PÁSCOA 2023 

FICHA INFORMATIVA 

 

I. OBJETIVOS 

Este projeto é implementado pela Cascais Ambiente. Tem como 

objetivo desenvolver atividades de cariz ambiental destinadas a crianças e 

jovens dos 6 aos 15 anos, paralelamente com atividades desportivas como 

espeleologia, canoagem, contemplando alguns dias de praia. 

 

II. DESTINATÁRIOS  

Jovens residentes ou estudantes no Município de Cascais e com idade 

compreendida entre os 15 e os 17 anos (à data de início do projeto).  

 
III. TAREFAS   

• Coadjuvação aos responsáveis de grupo nas tarefas de organização dos 

campos;  

• Cumprir e assegurar o cumprimento, pelos participantes, das normas de 

saúde, higiene e segurança;  

• Verificar a adequação e as condições de conservação e de segurança dos 

materiais a utilizar pelos participantes, bem como zelar pela manutenção 

dessas condições.  

IV. CANDIDATURA DOS VOLUNTÁRIOS  

A candidatura é feita através do preenchimento de um formulário de inscrição 

online disponível em https://jovem.cascais.pt/pt-pt/node/2248, até ao dia 

28 de março. 

 

V. SELEÇÃO, DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES, 

A informação relativa a Seleção, Direitos e Deveres dos Participantes poderá 

ser consultada nas Normas de Participação Voluntários Jovem Cascais. 

 

 

https://jovem.cascais.pt/pt-pt/node/2248


 

 

VI. DIREITOS E DEVERES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE 

A informação relativa a Direitos e Deveres da Divisão de Juventude poderá 

ser consultada nas Normas de Participação Voluntários Jovem Cascais. 

 

VII. NORMAS DISCIPLINARES 

A informação relativa a Normas Disciplinares poderá ser consultada nas 

Normas de Participação Voluntários Jovem Cascais. 

 

VIII. LOCAL DE ATIVIDADES  

As atividades decorrem preferencialmente na Pedra Amarela Campo 

Base, tendo como locais de receção e recolha dos participantes o Parque 

Marechal Carmona, Dramático de Cascais e Pedra do Sal, consoante o 

programa de atividades;  

 

IX. CALENDARIZAÇÃO  

O horário da ocupação diário decorre entre as 8h30 e às 18h30.  

O programa decorre aos dias de semana, de 3 a 14 de Abril, sendo as 

atividades agrupadas à semana correspondendo aos seguintes turnos:  

 

1º turno: 3 a 6 de Abril; 

2º turno: 10 a 14 de Abril; 

 

NOTA: Apesar de existir um período de almoço (que está incluído), 

considera-se tempo de atividade uma vez que o mesmo é efetuado em 

grupo na Pedra Amarela Campo Base e/outros locais conforme programa de 

atividades. 

As vagas (7 por turno) e datas apresentadas poderão estar sujeitas a 

alterações devido a fatores imprevisíveis. 

 



 

X. FORMAÇÃO 

O jovem será contactado para uma formação obrigatória que irá 

decorrer: 

1º e 2º turno: 1 e 2 de Abril 

 

Os horários das sessões serão comunicados e enviados por e-mail 

apenas aos jovens selecionados. 

 

XI. BOLSA 

O jovem tem direito ao pagamento da bolsa no valor de 20€ diários, 

definida nas Normas de Participação do Programa Férias na Desportiva – 

Projeto Especial Campos Sioux. 

 

  

 


