Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude da Lousã,
de 27 de junho de 2018
Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, nesta vila da Lousã, reuniu
no auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, o Conselho Municipal
de Juventude da Lousã (adiante designado CMJL) com a presença dos seguintes
representantes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Da Câmara Municipal da Lousã (adiante CML) Luís Antunes (Presidente da CML) e
Orlando Ferreira (Vereador da Juventude); Margarida Fontes Correia (Assembleia
Municipal PS), Carlos Honório (Assembleia Municipal BE); Maria da Conceição Loureiro
(Assembleia Municipal CDU); Sofia Branco Vicente Gonçalves (CABRIL - Clube
Academia de Badminton Regional e Inclusiva); João Barreto (Associação de
Estudantes da Escola Secundária), Lara Moio (Associação de Estudantes da Escola
Profissional); Marco Aurélio Sequeira (Juventude Socialista); Ricardo João Matos Serra
(Agrupamento 1367 Corpo Nacional de Escutas Serpins); Firmino Miguel Antão Serra
(Agrupamento 656 Corpo Nacional de Escutas Lousã).-----------------------------------------------Estiveram presentes enquanto Observadores Permanentes os seguintes representantes:
Fátima Correia e Diamantino Santos (IEFP); Sandra Mónica Gonçalves dos Santos
(Agrupamento de Escolas da Lousã); Luís Filipe da Costa Simões (Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Secundária); Susana Ventura Rodrigues Correia
(Associação Filarmónica Lousanense); Maria Amélia Vicente e Ana Rita Gama
Gonçalves (Associação Filarmónica Serpinense); Eduardo Luís Cortez Gonçalves e
Olga Fernandes (Associação Desportiva Serpinense); Jorge Filipe Correia (Clube
Académico das Gândaras); Mariana Antunes (Montanha Clube); Francisco Costa e
José Caetano (Rugby Club da Lousã); Bruno Simões (Clube de Desbravadores de
Serpins / Juventude Adventista); Carla Moreira (ADSCCL - Associação de
Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares); Mariana Silva (ARCIL). Foi
também convidado o representante do Grupo Desportivo Arouce Praia, que não
remeteu elemento, por motivos relacionados com eleições dos Clubes.----------------------Não estiveram presentes mas apresentaram justificação de falta os representantes:
Pedro Martins e José Francisco (ACTIVAR).-----------------------------------------------------------------Não estiveram presentes os representantes de: João Miguel Rodrigues Duarte
(Assembleia Municipal PSD/CDS-PP); Francisco Gaspar de Matos (Juventude Social
Democrata) e os Observadores Permanentes Ana Soraia Rodrigues Correia (Lousã
Volley Clube); Margarida Maria Barreto de Olivença Catulo (Associação Princesa
Peralta); Jacinta Rodrigues (Escola Profissional da Lousã e Konkrets); Joyce Boom
(Bloom Associação Sociocultural). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às 18h29 deu-se início aos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata reunião de 9 de abril de 2018.---------------------------------------------------2. Informações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Eleição de Secretário/a da Comissão Permanente para a mesa do Plenário.------------4. Plano Municipal de Juventude.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

--------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara, Luís Antunes, agradece o trabalho das entidades que direta
e diretamente tem trabalhado para a juventude, e diz que para a CML é importante a
presença dos jovens e das entidades no CMJL, sendo este um espaço para apresentar
sugestões, contributos e reivindicações, sobre beneficiações, obras e eventos a realizar
para a população em geral e em particular para os jovens. Diz que este Conselho
consultivo é importante para promover a participação ativa dos jovens, para o
desenvolvimento de um concelho atrativo que proporcione aos jovens condições de
progredirem académica e profissionalmente. Considera que os contributos serão
muito importantes, sendo certo que nem todos poderão ser executados, e deseja que
grupo tenha uma boa dinâmica, com regularidade nas reuniões e a concretização de
ações e projetos conjuntos.--------------------------------------------------------------------------------------Luís Antunes pede desculpa por ter que se ausentar e faz votos de bom trabalho.-------O Vereador Orlando Ferreira propõe aprovação da ata reunião de 9 de abril que foi
enviada por e-mail, e refere que é sempre preferível os Conselheiros enviarem as suas
alterações antecipadamente. As alterações propostas foram aceites e os Conselheiros
a aprovam a ata por unanimidade, dispensando a sua leitura em reunião. ------------------------------------------------------------------------------II----------------------------------------------------------------Orlando Ferreira passa ao ponto 3. e recorda que na última reunião foram eleitos pelo
CMJL dois secretários, contudo após uma análise mais profunda da lei detetou-se que
um dos elementos terá que ser alterado [Lei n.º 8/2009 - Diário da República n.º
34/2009, Série I de 2009-02-18 - DRE], dado que a mesa do CMJL tem que ser
constituída por elementos da Comissão Permanente e não por Observadores
Permanentes. Sublinhando que para a CML todas as entidades do CMJL têm validade,
o Vereador da Juventude solicita que seja eleito um de Secretário/a da Comissão
Permanente para a mesa do Plenário, membro de uma das seguintes entidades:--------- Associações Juvenis RNAJ – Registo Nacional do Associativismo Jovem (ACTIVAR e
CABRIL); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Associações de Estudantes (ESL e EPL, esta última já eleita);-------------------------------------- Juventude Partidárias (JS e JSD);------------------------------------------------------------------------------ Agrupamentos de Escutas (Lousã e Serpins).------------------------------------------------------------O Vereador pergunta se existe um membro voluntário e, não havendo, propõe
votação secreta. Vários Conselheiros propõem o Conselheiro Pedro Martins da
ACTIVAR, que aceita a nomeação, havendo unanimidade dos presentes.--------------------------------------------------------------------------------III--------------------------------------------------------------Quanto ao ponto 2. Informações, o Vereador Orlando Ferreira refere a presença do
IPDJ e apresenta a técnica Celeste Moura que passa a estar presente no CMJL, como
convidada permanente.------------------------------------------------------------------------------------------Celeste Moura agradece o facto de estar no órgão e informa sobre o IPDJ, organismo
público que é dos jovens e que estes devem explorar. Refere que o IPDJ tem vários
programas [vide https://programas.juventude.gov.pt/] e destaca que a Lousã
excedeu as expectativas face aos mesmos, dado que a ACTIVAR se candidatou a um
grande número de projetos e que a CML também teve alguns projetos,
nomeadamente através do Aurélio Gonçalves, com quem já trabalha há alguns anos.
Assim, a técnica informou detalhadamente sobre:------------------------------------------------------ Ocupação de Tempos Livres - adiante OTL, programa que visa proporcionar aos
jovens experiências em contexto de aprendizagem não-formal ou em contexto ativo
de trabalho, de longa ou de curta duração e que pode envolver jovens a partir dos 12
anos e, por exemplo, decorrer a partir de uma atividade idealizada por um jovem
mentor 18 e 30 anos; A técnica justifica o motivo pelo qual nem todas as candidaturas
aos OTL foram aprovadas, explicando que, por exemplo, um dinamizador de um OTL
de Longa Duração deve criar e fazer algo que não exista e não pode apenas apoiar
o trabalho corrente de uma entidade;----------------------------------------------------------------------- Férias em Movimento - campos de jovens dos 10 aos 18 anos, a única área a que a
Lousã não se candidatou, sendo destinada apenas a entidades sem fins lucrativos;
- Campos de Trabalho Internacionais - projetos desenvolvidos por organizações que
visam promover atividades de voluntariado de curta duração, de carácter
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comunitário, civil ou social, realizadas por um grupo de jovens de várias
nacionalidades. A ACTIVAR teve dois Campos aprovados, com maiores de 18 anos, e
Pedro Martins informa que um decorrerá em julho em Serpins e outro em setembro na
Lousã, para limpeza de percursos junto à Ribeira de S. João.---------------------------------------- Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas - para sensibilizar as
populações, prevenir os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto
ambiental, monitorizar e recuperar territórios afetados. Celeste Moura disse que
qualquer entidade se pode candidatar, mesmo as Câmaras e Juntas de Freguesia, em
ações para jovens entre os 18 e 30 anos. Respondendo a Eduardo Gonçalves, a
técnica informa que nunca é colocado um jovem sozinho neste projeto. Mariana
Antunes pergunta se os jovens se podem candidatar a fazer voluntariado para as
florestas, sem saber que entidade a acolhe e Celeste responde afirmativamente. Lara
Moio pergunta se o voluntariado tem que ser feito em datas determinadas ou se pode
escolher qualquer data e Celeste informa que o calendário é ajustado.----------------------- Geração Z e Agora Nós – programas com o objetivo de promover a prática de
voluntariado jovem, para que os jovens intervenham de forma ativa na comunidade e
simultaneamente adquiriram competências, sendo o IPDJ responsável por seguros,
divulgação, recrutamento e por fornecimento de apoio de 8€ por dia a cada jovem.-Celeste Moura sugere que os jovens se registem na plataforma para obterem
informações, na ligação https://programas.juventude.gov.pt.------------------------------------Por último, a técnica fala sobre o Orçamento Participativo Jovem de Portugal, onde os
jovens dos 14 aos 30 anos participam em grupos de 3 e em projetos com 2 municípios
dentro de 4 áreas (Desporto Inclusivo, Diálogo Intergeracional, Inovação Cultural ou
Sustentabilidade Ambiental) e sugere que os jovens se informem em
www.opjovem.gov.pt. Mais diz que este ano o IPDJ está a desenvolver encontros
participativos nos municípios, que terão que decorrer antes de 29 de julho e motiva os
jovens a votarem a partir de 14 de setembro.-------------------------------------------------------------Orlando Ferreira passa a palavra a Sofia Gonçalves, que informa que a sua
Associação, o Cabril, fez uma proposta sobre Desporto Inclusivo que envolve os
municípios da Lousã, Góis, Pampilhosa da Serra e Vila Nova de Poiares, proposta que
já está on-line.---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador continua com outras informações.
Diz que está a decorrer a votação no Orçamento Participativo da Lousã, no qual
podem participar todos os jovens com mais de 16 anos.---------------------------------------------Informa que a Joana Raquel e o João Pedro Coelho foram selecionados para
Congresso dos Jovens no Estoril, no âmbito do Congresso Internacional da Rede de
Cidades Educadoras onde vão debater a temática “Cidade Pertença dos Jovens” em
novembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o programa Discover EU, passa a palavra à técnica Marta Correia que diz que
os jovens não devem perder a oportunidade de se candidatarem se têm 18 anos, pois
é uma oportunidade única, havendo informações no site http://www.youdiscover.eu/ .
Orlando Ferreira diz que, no âmbito dos Estágios de Verão, a CML dobrou a
participação para 40 jovens e presta outras informações sobre o funcionamento dos
estágios, agradecendo às entidades que estiveram presentes na assinatura do
protocolo celebrado entre a ACTIVAR e a CML.---------------------------------------------------------Sobre a Programação para Jovens, o vereador informa:--------------------------------------------- Concertos do S. João e Encontro de Vespas;------------------------------------------------------------ Parque Carlos Reis está aberto e há animação Bandeira Azul nas 3 Praias Fluviais; ------ Aldeia da Inovação Social, na Cerdeira a 4 e 5 de julho, programa que é explicado
pela técnica Marta Correia; -------------------------------------------------------------------------------------- Espetáculo gratuito “O Enredo” a 28 de julho às 21h30 no Castelo da Lousã,
espetáculo a não perder, que está a percorrer vários concelhos;--------------------------------Carla Moreira da ADSCCL informa sobre a Noite Branca a 14 de julho, que vai decorrer
na Rua do Comércio, com vários palcos, animação, artesanato, espetáculos ao vivo,
articulação com moradores e comerciantes locais, entre outros.--------------------------------O Vereador presta o seu reconhecimento à EPL pelo seu prémio Lausus.---------------------3

Orlando Ferreira pede a Pedro Martins que informe sobre o Concurso de Jovens
Músicos. Pedro diz que o concurso trouxe à Lousã atuações diferentes 5 bandas e 5
jovens individuais, e que além da Lousã houve participantes de Coimbra e de Pombal.
Considerou que no geral as bandas tiveram atitude muito positiva e vontade de
trabalhar e de fazer trocas culturais e de experiências.-----------------------------------------------O Vereador pede a Diamantino Santos que informe sobre a formação que o IEFP
prevê ministrar em 2018, e este responde que foi efetuada divulgação por e-mail e
que existem cursos como Técnico Informático de Sistemas, Técnico de Logística,
Higiene e Segurança, entre outros, ofertas existentes na Lousã, em Vila Nova de
Poiares, em Semide – Miranda do Corvo e em Oliveira do Hospital. O técnico de
Emprego diz ainda que o IEFP tem respostas para jovens que não têm o 9.º ano e
cursos que articulam com entidades do Ensino Superior, mostrando-se disponível para
esclarecimentos e disseminação de informação.-------------------------------------------------------O Vereador refere que a ESL vai ter uma Exposição do Concurso de Fotografia que
estará na BMCM até ao final de agosto.--------------------------------------------------------------------Sofia Gonçalves informa que o Cabril vai apresentar-se publicamente no dia 1 de
julho, pelas 18h em Serpins, numa ação aberta ao público.----------------------------------------Marco Aurélio diz que a JS detetou que os jovens não tinham local para estudar
depois de a Biblioteca Municipal encerrar. Assim, com o Espaço J, agora existe uma
sala de estudo que pode ser usada em horário alargado, bastando solicitar a sala
com um ou dois dias de antecedência, sendo a chave da sala entregue mediante
assinatura de termo de responsabilidade. Esta medida aproxima também os jovens
que estudam na Lousã dos que estão a estudar fora do concelho.-----------------------------Orlando Ferreira diz que a CML vai assinalar novamente o Dia Internacional da
Juventude dia 11 e 12 de agosto, sendo que o programa está quase fechado e será
anunciado. O Vereador passa a palavra à técnica de juventude para que fale sobre
outras ações já realizadas.----------------------------------------------------------------------------------------Marta Correia diz que no âmbito da Igualdade de Género, a Associação Bloom
procurou dois jovens para trabalharem no Ljubljana Pride 2018, uma parada e evento
sobre os direitos das pessoas LGBTI + (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais /
Transgénero e outras) e que, com esta entidade, a Câmara Municipal enviou uma
jovem ao IDAHOT de Lisboa, Fórum Europeu que celebra o Dia Internacional contra a
Homofobia, a 17 de maio. Este Fórum teve como tema "Das políticas globais às locais:
igualdade em toda a parte, para toda a gente”, e a jovem presente reuniu com a
Autarquia no sentido de contribuir para as políticas locais, até porque um dos três
Planos da Nova Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação versa
sobre o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e
expressão de género, e características sexuais.----------------------------------------------------------Pede às Associações que prestem informações e Lara Moio diz que a app Martelario
da Escola Profissional envolveu a comunidade da Lousã e em 4 dias foram dadas 6
milhões de marteladas por milhares de utilizadores, de modo a que entidades da
Lousã ganhassem ajudas técnicas.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos, encerra-se o presente ponto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------IV--------------------------------------------------------------Quanto ao último ponto, Plano Municipal de Juventude, Marta Correia informa que de
2 a 14 de julho de 2018 três jovens irão fazer um trabalho de consultar os Conselheiros
para se esboçar um Plano Local para Juventude, a par do Plano Nacional. As três
jovens candidataram-se a um programa Geração Z do IPDJ e são as Conselheiras Lara
Moio Cruz e Mariana Antunes e a voluntária Carolina Proença.-----------------------------------A técnica explica que o objetivo principal é fazer uma proposta de projeto de Plano
Municipal de Juventude da Lousã, analisando presencialmente e com cada membro
do CMJ o PNJ - Plano Nacional de Juventude e consultar de forma atenta e
particularmente cada membro do CMJL. Assim, informa que estão pré-definidas áreas
como: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Educação e formação------------------------------------------------------------------------------------------ Criatividade e cultura-------------------------------------------------------------------------------------------- Direitos Humanos, igualdade de oportunidades e Não-Discriminação----------------------4

- Emprego e empreendedorismo------------------------------------------------------------------------------ Ambiente e desenvolvimento sustentável---------------------------------------------------------------- Participação cívica e cidadania---------------------------------------------------------------------------- Saúde e bem-estar------------------------------------------------------------------------------------------------ Mobilidade internacional e nacional----------------------------------------------------------------------- Habitação e Urbanismo----------------------------------------------------------------------------------------- Paz e segurança---------------------------------------------------------------------------------------------------Refere ainda algumas questões que serão colocadas aos jovens Conselheiros, de
modo a criar um documento orientador com responsabilidade partilhada entre as
várias entidades:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em que é que a tua entidade mais contribui para a Juventude? ----------------------------- Quais as Ações que a tua entidade desenvolve? Quais as que vão desenvolver?------ Na Lousã, o que mais tem sido feito para / pela Juventude? ----------------------------------- Na Lousã, o que falta fazer para a Juventude? ------------------------------------------------------- Quais as ações que sugeres? Quais os Eixos em que a Lousã (a tua entidade ou
outra) deve apostar?-----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador da Juventude solicita que se agendem reuniões com todos os
Conselheiros, sendo que parte é agendada.
--------------------------------------------------------------V--------------------------------------------------------------No final da reunião Orlando Ferreira recorda que a próxima reunião decorrerá dia 8 de
outubro de 2018. Não havendo mais assuntos a tratar, o Vereador deseja boas férias e
encerra a reunião pelas 20:25. ---------------------------------------------------------------------------------A presente ata vai ser assinada pelo Senhor Vereador da Juventude e por mim, Marta
Correia, secretária do CMJL. ------------------------------------------------------------------------------------O VEREADOR DA JUVENTUDE
__________________________
Orlando Ferreira
A SECRETÁRIA DA REUNIÃO
__________________________
Marta Correia
Aprovada no CMJL de 7 de janeiro de 2019

5

