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NOTA DE IMPRENSA  [28/04/2011] 
 

 

 
 

«PROTEL – VIDA ACTIVA 2011» 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR DESENVOLVE PROGRAMA  

DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES PARA A POPULAÇÃO 

 
O Município de Aljezur promoverá no presente ano mais uma edição do programa de ocupação de 

tempos livres – PROTEL.  

Este programa municipal destina-se a reformados, desempregados (não subsidiados pelo IEFP) e 

estudantes (entre os 16 e os 25 anos), que no período de verão desejam e necessitam ocupar os 

seus tempos livres desenvolvendo actividades no município, nas juntas de freguesia ou nas 

associações locais que se associam ao programa. 

Habitualmente os participantes desenvolvem actividades de acompanhamento a turistas e 

visitantes nos museus, igrejas, moinhos e outros lugares de interesse, nas praias, no Programa 

Férias Desportivas ou no acompanhamento de actividades promovidas pelas Juntas de Freguesia 

do concelho e associações locais.  

Este é um programa que ao longo dos anos tem tido uma boa adesão por parte da população, 

sobretudo reformados, que de um modo saudável podem ocupar algum do seu tempo livre, 

contactando com os visitantes e desenvolvendo actividades em que se sentem úteis, onde podem 

também dar o seu contributo através do conhecimento que têm do concelho, da sua gente e das 

tradições locais. Os mais jovens aprendem também a ocupar o seu tempo livre em actividades 

úteis à comunidade e podem desenvolver o espírito de solidariedade e de responsabilidade, 

envolvendo-se mais e mais cedo, na vida local e nas instituições do concelho. 

Os participantes têm direito a uma remuneração de 2,50€ por hora e desenvolverão as actividades 

entre 3 a 5 dias por semana, e até 4h diárias. 

O «PROTEL – Vida Activa 2011» decorrerá de 16 de Maio a 30 de Setembro, para os reformados e 

desempregados e de 4 de Julho a 31 de Agosto para os estudantes, estando as inscrições abertas a 

partir de 2 de Maio.  

 


