Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude da Lousã,
de 8 de outubro de 2018
Aos oito dias do mês de outubro 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, o Vereador da Juventude Orlando
Ferreira); Margarida Fontes Correia (Assembleia Municipal PS); Carlos Honório
(Assembleia Municipal BE); Pedro Martins e José Francisco (ACTIVAR); Sofia Branco
Vicente Gonçalves (CABRIL - Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva);
Carolina Mateus (Associação de Estudantes da Escola Secundária); Lara Moio
(Associação de Estudantes da Escola Profissional); Marco Aurélio Sequeira (Juventude
Socialista).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 (Associação Filarmónica
Serpinense); Eduardo Luís Cortez Gonçalves (Associação Desportiva Serpinense); Jorge
Filipe Correia (Clube Académico das Gândaras); Ana Soraia Rodrigues Correia (Lousã
Volley Clube); Mariana Antunes (Montanha Clube); Rita Isabel Mano (Clube de
Desbravadores de Serpins / Juventude Adventista); Carla Moreira (ADSCCL Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares); Mariana Silva
(ARCIL). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não estiveram presentes mas apresentaram justificação de falta os representantes: Luís
Antunes (Presidente da CML).-----------------------------------------------------------------------------------Não estiveram presentes e não apresentaram justificação de falta os representantes:
João Miguel Rodrigues Duarte (Assembleia Municipal PSD/CDS-PP); Maria da
Conceição Loureiro (Assembleia Municipal CDU); Francisco Gaspar de Matos
(Juventude Social Democrata); Ricardo João Matos Serra (Agrupamento 1367 Corpo
Nacional de Escutas Serpins); Firmino Miguel Antão Serra (Agrupamento 656 Corpo
Nacional de Escutas Lousã). Não estiveram presentes os seguintes Observadores
Permanentes: Joyce Boom (Bloom Associação Sociocultural); Jacinta Rodrigues
(Escola Profissional da Lousã e Konkrets); Margarida Maria Barreto de Olivença Catulo
(Associação Princesa Peralta, Clube Desportivo Lousanense); Francisco Costa e José
Caetano (Rugby Club da Lousã). -----------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes enquanto convidados: a jovem Carolina Proença (jovem
voluntária para a elaboração do Plano Municipal de Juventude), Irma Brito e
Fernando Mendes (IREFREA Portugal).------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os técnicos da CML Aurélio Gonçalves (Desporto) e Fátima
Gracinda Costa (Educação).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às 18h30 deu-se início aos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------------------------------------------1

1. Ponto antes da Ordem do Dia; -----------------------------------------------------------------------------2. Informações; -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação do Programa Localize it! - Estratégias Locais para Reduzir o Consumo
de Álcool e Embriaguez em Menores de Idade, pelo IREFREA Portugal;------------------------4. Plano Municipal de Juventude.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------O Vereador da Juventude, Orlando Ferreira, agradece a presença dos Conselheiros e
diz que a ata da reunião anterior será enviada logo que possível.-------------------------------Solicita aos Conselheiros que dentro da própria instituição façam a difusão de
informações que mais interessem dentro da própria associação.
O Vereador propõe a agenda das reuniões de 2019 - 7 de janeiro, 8 de abril, 12 de
junho, 7 de outubro – sendo que não há objeções às datas.---------------------------------------Pede aos Conselheiros que se pronunciem, havendo duas inscrições:-------------------------Mariana Antunes mostra desagrado dado que a Avalanche do Montanha Clube foi
adiada e vai-se realizar dias 2 e 3 de novembro. Salienta que, em 2020, a Lousã vai ter
ter a 1.ª Taça Mundial de Downhill, com atletas de todo o mundo, evento de grande
impacto para o município.---------------------------------------------------------------------------------------Marco Aurélio diz que a Juventude Socialista quer fazer uma atividade física e lazer
fora de portas e pergunta aos Conselheiros se têm interesse em realizá-la de forma
conjunta com as várias entidades do CMJL, sugerindo o Parque Urbano, em data a
combinar. Maria Amélia Vicente responde que recentemente houve uma atividade
semelhante e Marco Aurélio diz que seria a realizar-se mais tarde e com outro modelo,
e que seria de fazer um grupo de trabalho para preparar a iniciativa. O Vereador
propõe que uma Comissão apresente uma proposta no CMJL de 7 de janeiro, sendo
que Sandra Mónica e Mariana Silva perspetivam a atividade na altura da primavera.
Assim, é definida a seguinte Comissão: Mário Aurélio (JS), Mariana Antunes (Montanha
Clube), Pedro Martins (ACTIVAR), sendo que a Associação Filarmónica Serpinense
também se propõe avaliar terminar o dia com um concerto e Lara Moio diz que se
coincidir a data, poderá haver envolvimento de Projetos de Aptidão Profissional.--------Pedro Martins diz que durante o verão a ACTIVAR promoveu dois campos de trabalho,
um nomeado “Renascer das Cinzas” com 17 participantes de nove países diferentes
[Rússia, República Checa, Turquia, Espanha, Itália, França, Bélgica, Ucrânia e Portugal]
que teve como objetivo a limpeza do percurso interpretativo do Vale do Ceira. O
outro campo de trabalho nomeado “Por este rio a cima” teve como objetivo a
limpeza, manutenção e sinalização da ribeira de São João até ao escorrega natural,
contando com 14 participantes de 10 países [Rússia, México, Alemanha, Polónia, Itália,
Espanha, França, Iraque, Eslovénia e Portugal]. Diz ainda que no âmbito do programa
Serviço Voluntário Europeu do Erasmus +, a Activar vai acolher quatro voluntários
provenientes de vários países - Eslovénia, Itália, Rússia e Alemanha – que vão
permanecer na Lousã durante 12 meses, desenvolvendo dois projetos na área da
infância: um na temática da promoção da identidade europeia e diversidade social,
outro na ecologia e valorização do património natural. Por último, partilhou no
presente Conselho que a Activar preparou um jovem ao nível formativo para ingressar
num projeto do Serviço de Voluntariado Europeu, com periodicidade de um mês no
Egipto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salienta que o projeto Espaço J, dinamizado no âmbito do Programa Escolhas vai
finalizar a sexta geração no final deste ano civil, pelo que a equipa está a aguardar
uma eventual 7.ª Geração do programa para se candidatar a mais uma edição,
lembrando que neste momento apresenta-se como uma resposta fundamental e
assumida pela comunidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II----------------------------------------------------------------Quanto ao ponto 2. Informações, Orlando Ferreira informa que a Professora Fernanda
Brito lhe pediu que transmitisse que há um grupo de professores que se disponibilizam a
ajudar crianças e jovens com Escalão A nos estudos, no Centro Paroquial da Lousã.
Assim, estão a ser realizadas ações às 4.ª F entre as 15h e as 17h e também aos
sábados. A Professora pretende que os Conselheiros do CMJL apurem se, dentro das
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suas organizações, existem voluntários que estejam disponíveis. Esses voluntários não
têm que ser professores, mas apenas pessoas com competências e boa vontade, e
por exemplo jovens mais velhos podem ajudar os mais novos. Há áreas
particularmente deficitárias como a matemática. O contacto para mais informações
e voluntariado é 916124311.--------------------------------------------------------------------------------------Estando presente a Professora Sandra Mónica em representação do Agrupamento,
informa sobre a nova Direção: o novo diretor é o Professor Pedro Balhau, a
representante do Pré-Escolar e 1.º Ciclo é Olga Quaresma, do 2.º e 3.º Ciclo é Graça
Magro, do Secundário é Maria do Carmo Sequeira e da Educação Especial é Jorge
Rocha. A Conselheira informa que houve muitas mudanças legais durante agosto,
pelo que a atual Direção do Agrupamento também terá que se adaptar aos novos
programas, à nova flexibilização curricular, às novas metas, entre outros.--------------------Não estando a representante da Escola Profissional, o Vereador informa sobre a nova
Estrutura daquela escola: Diretor Executivo Rui Ramos, Diretora Pedagógica Patrícia
Duarte, Coordenadora Pedagógica Marília Rodrigues e Gestora de Projetos Tatiana
Ribeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre Estágios de Verão, Orlando Ferreira informa que a Câmara Municipal e o Espaço
J conseguiram ter 43 jovens ocupados em períodos desde o início de junho até ao final
de agosto, tendo sido feito algum trabalho em diversos locais da vila, conforme
puderam observar. --------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Congresso dos Jovens no Estoril, do Congresso Internacional da
Rede de Cidades Educadoras, Orlando Ferreira informa que os jovens que tinham sido
apurados tiveram impedimentos e não poderão ir, pelo que foram substituídos pela
Soraia Simões e Ana Raquel Francisco que vão representar a Lousã.---------------------------A pedido do Sr. Vereador, a técnica Marta Correia apresenta a Programação de
Atividades que poderá ser interesse dos Jovens:---------------------------------------------------------- Destaque para 1.ª Academia Europa que vai decorrer nos dias 26, 27 e 28 de
outubro, na Lousã, uma iniciativa para jovens a partir dos 16/18 anos, organizada pela
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e tem um programa muito
relevante e interessante. É um privilégio recebermos estes oradores na Lousã entre os
quais: abertura pelo Presidente da CML e da CIMRC, Catarina Durão IPDJ, entre outros
elementos. Participação de nomes como a Secretária de Estado dos Negócios e
Cooperação Internacional, Teresa Ribeiro, a Deputada da Assembleia da República
Margarida Marques, os Eurodeputados Marisa Matias, José Manuel Fernandes e Carlos
Coelho e elementos da Universidade de Coimbra, Universidade Portucalense e da
Universidade Nova de Lisboa. Neste âmbito vai estar patente no átrio da Câmara
Municipal da Lousã a exposição de fotografia "Grécia: o Purgatório Europeu" de
Ricardo Lopes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exposição de pintura de Tchum Nhu Liem, MELH, comemorativa de 30 anos de
carreira, abertura a 13 de outubro;----------------------------------------------------------------------------- Caminhada Rota dos Castanheiros com o grupo Gruta a 14 de outubro e outras
caminhadas no âmbito do S. Martinho e Feira do Mel e da Castanha;-------------------------- Festival Gastronómico Sabores de Outono, de 19 a 28 de outubro;----------------------------- Marionetas ao Centro, de 20 a 27 de outubro;----------------------------------------------------------- Comemoração dos 150 anos da BMCM, dia 27 de outubro --------------------------------------- Bolinhos e Bolinhós nas ruas da Lousã, dia 31 de outubro ------------------------------------------- Feira do Mel e da Castanha, de 16 a 18 novembro, com presença do Pedro Tochas e
a Fanfarra Caustica, entre outros; ------------------------------------------------------------------------------ Lançamento do 2.º livro sobre a 1.ª Guerra Mundial “Os lousansenses e a 1.ª Grande
Guerra – Ultramar”, dia 1 de dezembro; --------------------------------------------------------------------- Ciclo de Concertos do Advento «Trégua de Natal»:--------------------------------------------------• 30 de novembro, 21h30, Igreja Paroquial de Serpins, Associação Filarmónica
Serpinense; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 7 de dezembro, 21h30, Igreja Matriz de Gândaras, Orquestra Ligeira das Gândaras; --• 14 de dezembro, 21h30, Igreja Matriz de Foz de Arouce, Sociedade Filarmónica
Lousanense; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

• 21 de dezembro, 21h30, Igreja Matriz da Lousã, Associação Filarmónica Serpinense,
Sociedade Filarmónica Lousanense, Orquestra Ligeira das Gândaras e Coro Misto –
Concerto de encerramento. ------------------------------------------------------------------------------------Mariana Antunes acrescenta ainda que as Caminhadas no Montanha Clube passam
a sair de Cacilhas do LouzanPark e que vai haver uma caminhada desta entidade no
dia 14. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III--------------------------------------------------------------O Vereador da Juventude refere a presença da Organização Não Governamental
IREFREA – Instituto Europeu para o Estudo dos Fatores de Risco em Crianças e
Adolescentes - que apresenta o projeto Localize it! - Estratégias locais para reduzir o
consumo de álcool e embriaguez em menores de idade. ------------------------------------------Irma Brito e Fernando Mendes apresentam o Localize it! explicando que, ao nível
nacional, o projeto é desenvolvido na Figueira da Foz e na Lousã. Informam que
inicialmente foi realizado um breve diagnóstico ao concelho da Lousã e que a
preocupação central é o facto de os jovens consumirem cada vez mais bebidas
destiladas. Os técnicos apresentam algumas ações, nomeadamente:------------------------- “Tu decides” – ação para capacitar em cada município cerca de 30 profissionais de
educação, como docentes, não docentes e lideres comunitários relacionados com
pais/mães, encarregados de educação;------------------------------------------------------------------- “Take Care” - abordagem multidimensional que visa o desenvolvimento de
intervenções educativas para jovens, pais, técnicos e vendedores de bebidas
alcoólicas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Antes que te Queimes” – ação que pretende criar em cada município um grupo de
20 voluntários para intervenção em contextos recreativos, com sessões de formação e
Coimbra nos dias 24/11 e 15/12;--------------------------------------------------------------------------------- “Capacitação de profissionais de estabelecimentos de diversão noturna” – para
promover ambientes de diversão noturna mais saudáveis e mais seguros;--------------------- “Roteiros da Noite” – ações para capacitar em cada município um grupo de
pais/mães, encarregados de educação sobre saúde e a segurança dos jovens
frequentadores do ambiente recreativo noturno.-------------------------------------------------------O IREFREA informou que, através da Câmara Municipal, fará chegar mais informação
e que conta com a colaboração das entidades presentes para a realização de
ações.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV--------------------------------------------------------------Quanto ao último ponto, Plano Municipal de Juventude, Orlando Ferreira informa que,
de 2 a 14 de julho, três jovens fizeram entrevistas aos Conselheiros no âmbito da
Geração Z do IPDJ: Mariana Antunes, Lara Moio Cruz e Carolina Proença. As jovens
elaboraram um plano de intenções que não vincula nem a Câmara Municipal nem as
entidades do CMJL que o realizaram, sendo que o objetivo é que todos contribuam
para a sua prossecução.------------------------------------------------------------------------------------------Assim, dá-se a apresentação de uma proposta prévia de Plano Municipal de
Juventude da Lousã e identificam-se as Linhas de Orientação Geral da Política
Municipal para a Juventude. -----------------------------------------------------------------------------------Mariana Antunes faz a introdução e enquadramento da elaboração do Plano
Municipal de Juventude com os Conselheiros e apresenta as seguintes áreas: ------------Área 1 – Educação e Formação-------------------------------------------------------------------------------Área 2 – Criatividade e Cultura---------------------------------------------------------------------------------Lara Moio Cruz apresenta os seguintes pontos: ----------------------------------------------------------Área 3 – Participação Cívica e Cidadania-----------------------------------------------------------------Área 4 – Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-----------------------------------------------------Área 5 – Saúde e Bem-Estar--------------------------------------------------------------------------------------Carolina Proença apresenta os últimos pontos: ----------------------------------------------------------Área 6 – Direitos Humanos, Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação ------------Área 7 – Emprego e Empreendedorismo -------------------------------------------------------------------Área 8 – Mobilidade Internacional, Nacional e Regional ---------------------------------------------Área 9 – Paz e Segurança ---------------------------------------------------------------------------------------Área 10 – Habitação e Urbanismo ----------------------------------------------------------------------------4

O Vereador informa que o projeto de Plano Municipal de Juventude da Lousã será
enviado a cada membro do CMJL, sendo que cada entidade deverá remeter
contributos para a Câmara Municipal até ao final deste ano civil para serem incluídos
no documento antes da próxima reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V--------------------------------------------------------------No final da reunião Orlando Ferreira recorda que a próxima reunião do CMJL
decorrerá dia 7 de janeiro de 2019.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Vereador agradece a presença e encerra a
reunião pelas 20:00. -------------------------------------------------------------------------------------------------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
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