Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude da Lousã,
de 7 de janeiro de 2019
Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, 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 (ACTIVAR); Sofia Branco Vicente Gonçalves
(CABRIL - Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã - Serpins);
Marco Aurélio Sequeira (Juventude Socialista); Lara Moio (Associação de Estudantes
da Escola Profissional); Carlos Barroqueiro (Agrupamento 1367 Corpo Nacional de
Escutas Serpins); Mariana Silva (Agrupamento 656 Corpo Nacional de Escutas Lousã).--Estiveram presentes enquanto Observadores Permanentes os seguintes representantes:
Fátima Correia e Diamantino Santos (IEFP); Pedro Balhau e Sónia Caetano
(Agrupamento de Escolas da Lousã); Carla Sofia Henriques (Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Secundária); Maria Amélia Vicente
(Associação Filarmónica Serpinense); Eduardo Luís Cortez Gonçalves (Associação
Desportiva Serpinense); Mariana Antunes (Montanha Clube); Jorge Correia (Clube
Académico das Gândaras); Mariana Domingos (Lousã Volley Clube); 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), Susana Ventura Rodrigues Correia (Sociedade
Filarmónica Lousanense), Viktorija Guzeva (Bloom Associação Sociocultural).-------------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); da Associação de Estudantes da
Escola Secundária); Francisco Gaspar de Matos (Juventude Social Democrata).----------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); Jaime Pacheco (Grupo Desportivo Arouce Praia); Francisco
Costa e José Caetano (Rugby Club da Lousã); Rita Isabel Mano (Clube de
Desbravadores de Serpins / Juventude Adventista). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às 18h30 deu-se início aos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação das atas de reunião de 2018-06-27 e 2018-10-08------------------------------------2. Ponto antes da Ordem do Dia-------------------------------------------------------------------------------3. Informações sobre a Assembleia Municipal Jovem da Lousã -----------------------------------4. Plano Municipal de Juventude - Debate em grupos de trabalho: Educação e
Formação; Criatividade e Cultura; Participação Cívica e Cidadania.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------O Vereador da Juventude, Orlando Ferreira, agradece a presença dos Conselheiros,
informa que o Sr. Presidente não pode estar presente. Coloca à aprovação as atas
anteriores, enviadas por e-mail.---------------------------------------------------------------------------------A ata de 2018-06-27 é aprovada por maioria, havendo abstenções por ausência.-------A ata de 2018-10-08 é aprovada por maioria, havendo abstenções por ausência.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II----------------------------------------------------------------Quanto ao ponto 2., o Vereador solicita aos Conselheiros que se inscrevam para
intervir.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marco Aurélio, Mariana Antunes e Pedro Martins, que haviam constituído uma
Comissão Temporário do CMJL, apresentam uma proposta para as Comemorações
do Dia da Juventude, a decorrer durante as comemorações do Dia Internacional da
Juventude, a par do Lousã ON, no Parque da Família. O alinhamento seria para o
período da tarde, com concertos de entidades locais e bandas locais; Workshops
temáticos (Escuteiros - “jincana” e jogos tradicionais; Clubes - karaté, judo, kravmaga,
slide) e Stands (associações locais, Instituto Português do Desporto e da Juventude) e
ainda outras iniciativas que as associações estejam dispostas a realizar. Os três jovens
colocam-se à disposição para responder a perguntas e, não havendo, o Vereador dá
a palavra a outro Conselheiro inscrito.----------------------------------------------------------------------Pedro Martins informa sobre o Espaço J e diz que a ACTIVAR foi a uma sessão de
esclarecimento do programa Escolhas que tem agora uma dinâmica de projeto
diferente, as 5 Medidas de Intervenção foram reduzidas para 3 e não há data prevista
de início. Diz que de momento a ACTIVAR aguarda informação de parceiros para
sobre o Diagnóstico Local para se candidatar e caso o projeto do Espaço J seja
aprovado, esta Geração será de 2 e não 3 anos, coincidindo com o Quadro
Comunitário 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador informa da participação de jovens da Lousã em iniciativas nacionais, com
o apoio da CML: Congresso dos Jovens do Encontro Internacional da Rede de
Cidades Educadora, que decorreu de 13 a 16 de novembro, com a participação de
Ana Francisco e Soraia Simões; Encontro Nacional de Juventude, que decorreu de 12
a 15 de dezembro de 2018, com a participação de João Bernardo Barata e Diogo
Teixeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orlando Ferreira recorda que as Associações Juvenis que pretenderem apoios da
Câmara Municipal terão que os solicitar até ao final de março de 2019, através dos
formulários próprios e com relatórios de contas e plano de atividades.------------------------O Vereador pede atenção para um conjunto de iniciativas do interesse para jovens: --• No âmbito de “Desafio ao Frio” vai ser realizada uma apresentação em janeiro sobre
da ação “Ca(on)tos e Reca(o)ntos da Água no Centro Urbano da Vila” no âmbito do
projeto “5 Municípios, 5 Culturas, 5 Sentidos” e sugere que reservem a data de 12 de
fevereiro um espetáculo a anunciar através de e-mail-----------------------------------------------• 19 de janeiro, das 15h às 18h, Sábado Cultural na Biblioteca Municipal com a
apresentação do livro «Xisto na Aldeia - Talasnal», de Paula Gonçalves/ACTIVAR,
atividades escolares com o Classplash e oferta de licenças para «APP» da Academia
de Música da Lousã e ainda as nomeações "Devoradores de Livros"---------------------------• 26 e 27 de janeiro - Louzan Trail 2019 na Serra da Lousã, organizado pelo Montanha
Clube - Secção de Trail--------------------------------------------------------------------------------------------• Cineconcerto Miguel Gizzas, no dia 30 de março na Lousã, à volta do livro “O dia em
que o mar voltou” - spot publicitário provisório aqui ---------------------------------------------------O Vereador sugere ainda a presença dos jovens em ações que decorrem
regularmente na Lousã:--------------------------------------------------------------------------------------------• 3.º sábado de cada mês de manhã - Campanhas de adoção de animais das 10h às
12h30, junto ao Tribunal (19 de janeiro);---------------------------------------------------------------------• Último domingo de cada mês, todo o dia - Feiras AIDAN - Antiguidades, Agricultura
Biológica e Artesanato Local, das 9h às 17h, na Praça Cândido dos Reis ou Mercado
caso chova (27 de janeiro). -------------------------------------------------------------------------------------2

Orlando Ferreira informa sobre o Orçamento Municipal, no que concerne à Juventude.
Pela primeira vez o orçamento municipal tem um centro de custos para o Programa
Municipal da Juventude de 23.500€:-------------------------------------------------------------------------[• 1 Assembleia Municipal Jovem 5 000 € ------------------------------------------------------------------• 2 Semana da Juventude 7 500 €-----------------------------------------------------------------------------• 3 Estágios de Verão 4 000 € -----------------------------------------------------------------------------------• 4 Dia Internacional da Juventude 1 000 € ---------------------------------------------------------------• 5 Dia do Associativismo Jovem 1 000 €--------------------------------------------------------------------• 6 Apoio às Atividades Juvenis do Concelho 5 000€]--------------------------------------------------Contudo, outras ações solicitadas pelos jovens na elaboração do Plano Municipal de
Juventude, constam do orçamento afetos a outras áreas, como o Ambiente - ações
de preservação e sensibilização ambiental – ou a Cultura - Modernização do
Cineteatro, Valorização dos Museus Municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III--------------------------------------------------------------Sobre a Assembleia Municipal Jovem da Lousã (adiante AMJL), Orlando Ferreira
informa que está a ser criada mais uma estrutura de participação cívica, em
colaboração com a Assembleia Municipal, Agrupamento de Escolas e Escola
Profissional. Os destinatários são os alunos do 10.º, 11.º e 12.º ano inscritos no Concelho
da Lousã e o tema de 2019 é o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A
composição da AMJL foi definida conforme o número de alunos do Ensino Regular da
Escola Secundária, do Ensino Profissional da Escola Secundária e do Ensino Profissional
da Escola Profissional, num total de 19 alunos. Os Jovens Deputados terão que
designar 1 presidente e 2 secretários para a Mesa da Assembleia que deverá falar e
dar a palavra com ordem e respeito, fomentando a participação cívica, o espírito de
responsabilidade e as aptidões sociais e comportamentais dos jovens. Durante o ano
letivo decorrerão 3 sessões de AMJL e a Câmara Municipal atribuirá 5 000 € para a
execução da proposta mais votada, após ratificação pela Assembleia Municipal da
Lousã. O Vereador da Juventude diz que há alguns concelhos no país onde estão a
ser feitas AMJL com bons resultados, a Lousã tem boas expectativas, pretendendo-se
avaliar os resultados para desenvolver a iniciativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV--------------------------------------------------------------Orlando Ferreira recorda que foi enviado o Plano Municipal de Juventude da Lousã,
onde se identificam as Linhas de Orientação Geral da Política Municipal para a
Juventude e propõe que os Conselheiros se organizem para analisar as seguintes áreas
e posteriormente apresentarem opiniões: -----------------------------------------------------------------Área 1 – Educação e Formação-------------------------------------------------------------------------------Área 2 – Criatividade e Cultura---------------------------------------------------------------------------------Área 3 – Participação Cívica e Cidadania-----------------------------------------------------------------Após cerca de 30mn de análise, os Conselheiros sugerem algumas edições ao
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Área 1 – Educação e Formação – Lara Moio, diz que, sobre o ponto 1. é importante
que a informação seja mais apelativa para os jovens e que eles próprios tenham a
responsabilidade de realizar as suas iniciativas. Também seria útil trabalhar com uma
Escola de Pais, dado que são superprotetores.-----------------------------------------------------------Sobre o ponto 2. deve haver o acompanhamento dos jovens depois da entrada nos
locais de trabalho e estágio, com feedback sobre se está a correr bem; É importante
haver aulas sobre técnicas para entrevistas de trabalho, empresas irem às escolas,
interligação escola – trabalho. Sobre o ponto 3. as ações de tempos livres devem ter
mais interesse; deve haver antecipação alguns temas, ensinando de uma forma mais
ligeira. Pedro Balhau acrescenta sobre o 3., se deve separar a questão do espaço
secundário e dos ATL e Mariana concorda e alerta para o facto de a faixa etária
juvenil com necessidades especiais estar sem resposta. Marta Correia sugere colocar
esse ponto na área 6 e Mariana diz que não se pode criar uma resposta específica,
mas uma resposta inclusiva. Barroqueiro sugere ATL dos 6 aos 18, Balhau responde que
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a nível nacional poucas escolas têm oferta de ATL no secundário. Barroqueiro diz que
defende que deveria haver formação aos jovens sobre como andar na estrada, que
parte da educação cívica, oferecendo por exemplo licenças para velocípedes.--------Fátima Correia estágios sugere ao ar livre para 15 e 16 anos e estágios profissionais 17 e
18 anos mais empresarial, Vereador já tinha identificado. Por causa das expectativas.
Pedro Martins diz que a AESL faz parte do Consorcio e qualquer empresa pode aderir.
Esta atividade tem uma separação de curta duração (CML) e longa duração (outros).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Área 2 – Criatividade e Cultura, Pedro Martins refere as conclusões:----------------------------Sobre o ponto 1. alguns objetivos estão em curso, como as obras no cineteatro, mas
falta referir a dinamização por exemplo espetáculos da Filarmónica; entrada gratuita
para jovens nos museus; aplicação digital com roteiros virtuais (por exemplo turísticos);
modernização dos meios divulgação da atividade cultural (nota de pessoalização das
ofertas culturais modernização do site da Câmara); Espaço J (afirmação como
espaço de ocupação de tempos livres informal).-------------------------------------------------------Sobre o ponto 2. sugerem um “Lousã tem talento” com prémios monetário e formativo
na área visada; uma Rede LousãWifi; a continuidade da rede de transportes para
praias fluviais, já existente; a criação de uma biblioteca móvel ou estações de leitura
nas praias fluviais, exemplo bookcrossing.------------------------------------------------------------------Sobre o ponto 3. O grupo sugere fazer divulgação da Pousada da Juventude
(aparentemente está muitas vezes lotada e tem muita atividade mas a informação
não passa). Ainda sugere a iniciativa associada ao Lousã ON e a realização de
reuniões do CMJL descentralizadas naquele espaço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Área 3 – Participação Cívica e Cidadania, Mariana Antunes diz que foi de consenso
geral que o documento está bem mas falta algo fulcral que passar aos jovens o que é
ser cidadão incutir valores; o grupo concluiu também que é preciso passar da teoria à
pratica e mostrar a realidade, ou seja, fazer visitas a estabelecimentos que albergam
realidades diferentes da nossa e trazer até nós exemplos de pessoas que passam e
passaram essa realidade, nomeadamente: --------------------------------------------------------------- Estabelecimentos prisionais; -------------------------------------------------------------------------- Centros e clínicas de reabilitação de jovens toxicodependentes; -------------------- Palestra a informar de prostituição com pessoas que passam ou passaram
essa experiência de modo a ser dado um alerta aos jovens. --------------------------------------A porta-voz reporta também a sugestão dada por um dos elementos do Grupo 3, que
faz referência à criação de um "ATL" até aos 18 anos onde os jovens possam, por
exemplo, aprender sobre segurança rodoviária e como forma de recompensa pelo
seu bom aproveitamento ser emitida uma licença de velocípede com motor.-------------A Conselheira Mariana Antunes diz que, a propósito dos 3 pontos acima, deveria ser
atualizada no site da Câmara Municipal informação dos trilhos e tracks na serra da
Lousã (motocross, downhill, percursos pedestres).-------------------------------------------------------Relativamente à iniciativa proposta para o Lousã ON em agosto, o Vereadora informa
que receia que algumas entidades não participem por estarem de férias e o
representante do Clube das Gândaras diz que algumas Associações Desportivas
estarão em campeonatos, situação que deve ser analisada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V--------------------------------------------------------------No final da reunião Orlando Ferreira agenda as reuniões do CMJL para 2019:--------------dia 15 de abril, 27 de junho, 9 de outubro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Vereador agradece a presença e encerra a
reunião pelas 20:15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente ata vai ser assinada pelo Senhor Vereador da Juventude e por mim, Marta
Correia, secretária do CMJL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O VEREADOR DA JUVENTUDE
__________________________
Orlando Ferreira
A SECRETÁRIA DA REUNIÃO
__________________________
Marta Correia

Aprovada no CMJL de 15 abril de 2019
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