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CIRCULAR N.º 13/2022 

DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel   
 

PARA: Chefes de Agrupamento do concelho de Ponta Delgada 

2022-02-15 

ASSUNTO: Plano Municipal de Juventude - questionário. 

A pedido da Câmara Municipal de Ponta Delgada divulga-se o seguinte pedido de 
colaboração:  

“A autarquia de Ponta Delgada está a trabalhar na elaboração do Plano Municipal de 
Juventude. 

O grande objetivo da Câmara Municipal presidida por Pedro Nascimento Cabral é 
conhecer a opinião dos jovens de todo o concelho relativamente a diversas temáticas 
relacionadas com a Juventude por forma a definir as estratégias que melhor vão ao 
encontro das suas necessidades e expectativas. 

Neste sentido, a Câmara Municipal pede a colaboração de todos os jovens, 
preenchendo o questionário no link referido mais abaixo. 

Este processo está a ser realizado em colaboração com a NORMA-Açores, Sociedade 
de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento Regional. 

Refira-se que os dados fornecidos são confidenciais, destinando-se somente a 
tratamento estatístico, não sendo transferidos para terceiros. 

Para isso, pedimos vossa colaboração, na divulgação e partilha entre os grupos e 
entre os jovens da vossa freguesia e no incentivo do preenchimento do questionário 
cujo link disponibilizamos a seguir: 

https://forms.office.com/r/Sj6pj4ZGQQ 

Agradecendo desde já a vossa sempre cordial colaboração, pelos jovens, com os 
jovens.” 

O inquérito destina-se os escuteiros com idades compreendidas entre os 15 e os 35 
anos e alertamos para que NUNCA não seja fornecida informações pessoais ou 
sensíveis neste ou noutros inquéritos. 

Com uma forte canhota despeço-me estando  

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo de S. Miguel 

 
(Paulo Alexandre Pacheco Mota) 
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