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NOTA À IMPRENSA 
 
 

Sines recebe projecto de ocupação de tempos livres (OTL) 

 

Em 2010, Sines recebe as duas modalidades do projecto OTL (ocupação de tempos livres) – 

Curta Duração e Longa Duração, numa organização do Instituto Português da Juventude 

(IPJ), com o apoio da Câmara Municipal de Sines. Com actividades nas áreas do Desporto, 

Ciência e Tecnologia e Combate à Pobreza e Exclusão Social, trata-se de mais uma iniciativa 

para ocupar o verão dos jovens sineenses com idades entre os 12 e os 25 anos. 

 

O programa OTL – Curta Duração decorre em quatro turnos, com a duração de 10 dias cada. 

O primeiro realiza-se entre 19 e 30 de Julho, o segundo entre 2 e 13 de Agosto, o terceiro 

de16 a 27 de Agosto e o quarto entre 30 de Agosto e 10 de Setembro. Nesta modalidade do 

projecto, o tempo de ocupação dos jovens não pode exceder as cinco horas diárias, sendo o 

período de participação limitado a quatro semanas. Os jovens interessados em participar 

nesta vertente do projecto devem inscrever-se de até 9 de Julho, através do preenchimento 

de um formulário online, disponível no site www.otl.pt. 

 

O programa OTL – Longa Duração decorre entre 1 de Setembro e 30 de Novembro. Os 

jovens interessados devem garantir a sua inscrição de 12 de Julho a 13 de Agosto de 2010, 

através do preenchimento de um formulário em papel, cujo download pode ser feito no blog 

SinesJovem (www.sinesjovem.blogspot.com), e que deve ser entregue na Casa da Juventude 

de Sines. 

 

Nas duas modalidades do projecto, os participantes têm direito, durante o período de 

ocupação no projecto, a um seguro de acidentes pessoais, da responsabilidade do IPJ, e a 

uma bolsa horária no valor de € 2,00/hora. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou 

o telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


