Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude da Lousã,
de 15 de abril de 2019
Aos quinze dias do mês de abril 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, legal representante); Margarida Fontes Correia (Assembleia Municipal PS);
Carlos Honório (Assembleia Municipal BE); Maria da Conceição Loureiro (Assembleia
Municipal CDU); Pedro Martins (ACTIVAR); Sofia Branco Vicente Gonçalves (CABRIL Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã - Serpins); Marco Aurélio
Sequeira (Juventude Socialista); Ricardo João Matos Serra (Agrupamento 1367 Corpo
Nacional de Escutas Serpins); Mariana Pinto da Silva (Agrupamento 656 Corpo
Nacional de Escutas Lousã).--------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes enquanto Observadores Permanentes os seguintes representantes:
Carmo Sequeira (Agrupamento de Escolas da Lousã); Susana Ventura Rodrigues
Correia (Sociedade Filarmónica Lousanense); Eduardo Luís Cortez Gonçalves
(Associação Desportiva Serpinense); Mariana Antunes (Montanha Clube); Mariana
Silva (ARCIL).------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não esteve presente mas apresentou justificação de falta a representante: Lara Moio
(Associação de Estudantes da Escola Profissional).-----------------------------------------------------Não estiveram presentes e não apresentaram justificação de falta os representantes:
João Miguel Rodrigues Duarte (Assembleia Municipal PSD/CDS-PP); a Associação de
Estudantes da Escola Secundária (alegadamente sem representantes); Francisco
Gaspar de Matos (Juventude Social Democrata).------------------------------------------------------Não estiveram presentes os seguintes Observadores Permanentes: Fátima Correia e
Diamantino Santos (IEFP); Jacinta Rodrigues (Escola Profissional da Lousã e Konkrets,
justificada); Carla Sofia Henriques (Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola Secundária); Maria Amélia Vicente (Associação Filarmónica Serpinense);
Joyce Boom (Bloom Associação Sociocultural); Margarida Maria Barreto de Olivença
Catulo (Associação Princesa Peralta, Clube Desportivo Lousanense); Grupo Desportivo
Arouce Praia (Jaime Pacheco); Jorge Filipe Correia (Clube Académico das
Gândaras); Ana Soraia Rodrigues Correia (Lousã Volley Clube); Francisco Costa e José
Caetano (Rugby Club da Lousã); Rita Isabel Mano (Clube de Desbravadores de
Serpins / Juventude Adventista); Carla Moreira (ADSCCL - Associação de
Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares).-----------------------------------------------Esteve presente enquanto convidada: a jovem Carolina Proença (jovem voluntária
para a elaboração do Plano Municipal de Juventude.----------------------------------------------Esteve presente a técnica da CML Fátima Costa (Educação).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às 18h30 deu-se início aos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata de reunião anterior;------------------------------------------------------------------1

2. Ponto antes da Ordem do Dia; -----------------------------------------------------------------------------3. Informações sobre a Assembleia Municipal Jovem;-------------------------------------------------4. Plano Municipal de Juventude - Debate em grupos de trabalho: ambiente e
desenvolvimento sustentável; Saúde e Bem-estar; Direitos Humanos, Igualdade de
Oportunidades e não discriminação; ------------------------------------------------------------------------5. Análise / avaliação do “CMJL em movimento”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------O Vereador da Juventude, Orlando Ferreira, agradece a presença dos Conselheiros,
informa que Sr. Presidente lhe delegou as reuniões. Coloca à aprovação a ata
anterior, enviada por e-mail na sexta-feira anterior.----------------------------------------------------A ata de 2019-01-07 é aprovada por maioria, havendo abstenções por ausência.-------------------------------------------------------------------II----------------------------------------------------------------Quanto ao ponto 2., o Vereador solicita aos Conselheiros que se inscrevam para
intervir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos pedidos de apoio ao Associativismo, o Vereador informa que a
CML recebeu informação dos Escuteiros da Lousã e do Clube de Desbravadores de
Serpins.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orlando Ferreira refere o interesse do Programa do 25 de abril, o facto de o Rally da
Lousã passar no concelho a 31 de maio, atividades desportivas e atividades regulares
como ao 3.º sábado de cada mês a campanha de adoção de animais e ao último
domingo de cada mês, as Feiras AIDAN - Antiguidades, Agricultura Biológica e
Artesanato Local (28 de abril, 26 de maio).----------------------------------------------------------------Sobre os Estágios de Verão diz que estão a ser preparados com o Espaço J e que se
está a fazer esforços para que haja mais ofertas de estágio em contexto de trabalho
com empresas locais.---------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador convida o CMJL a estar presente na sessão do Orçamento Participativo
Jovem da Lousã. Marta Correia diz que vai decorrer uma sessão no dia 22 de abril às
18h enquanto mostra o site https://opjovem.gov.pt e refere que podem ser
apresentadas propostas nas áreas Educação Formal e Não formal, Emprego,
Habitação, Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Governança e
Participação e Igualdade e Inclusão Social, até 29 de abril de 2019 e que beneficiem
mais do que um município. As propostas devem ser apresentadas no formulário que foi
distribuído até ao máximo de 100.000 €, apesar de o montante global ser de 500.000€,
e não podem implicar a construção de infraestruturas, ser pedido de apoio ou
prestação de serviços, entre outras informações.-------------------------------------------------------Marco Aurélio diz que é necessário criar uma página numa rede social para a
Juventude. Felicita os jovens que nos últimos tempos têm tido excelentes resultados
desportivos e Escola Profissional da Lousã pelo 1.º lugar no Concurso Intermunicipal de
Ideias de Negócio.---------------------------------------------------------------------------------------------------Mariana Antunes diz que Parola Gonçalves é o novo presidente da nova Direção do
Montanha Clube, entidade que está aberta à comunidade.--------------------------------------Celeste Moura reforça que é o momento para os jovens apresentarem as suas ideias
no Orçamento Participativo Jovem de Portugal. Alerta para o facto de o “OTL de
curta duração” e o programa “Férias em movimento” terem sido prolongados até 18
de abril, estando o “OTL de longa duração” aberto ao longo do ano. Refere ainda
que as candidaturas ao Programa de Voluntariado para a Natureza e Florestas estão
a decorrer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III--------------------------------------------------------------Sobre a Assembleia Municipal Jovem da Lousã (adiante AMJL) que decorreu pela
primeira vez este ano letivo na Lousã (Escolas Secundária e Profissional), Orlando
Ferreira informa que a temática de 2019 é “Ambiente e Sustentabilidade” e há
orçamento até ao valor máximo de 5.000€. No dia 16 de janeiro os deputados
apresentaram as propostas e, após outra sessão, a votação foi realizada a 13 de
março, tendo vencido por maioria a proposta do Jovem Deputado João Curvelo,
para a colocação de pontos de caixotes de lixo em trilhos e miradouros da serra. No
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dia 12 de abril a Câmara Municipal reuniu com o Deputado e outros dois elementos
do grupo de trabalho e no dia 24 a AMJL irá aos locais definidos.-------------------------------Margarida Correia sugere que a AMJL tenha paridade, e é informada de que o
número de Deputados está equilibrado quanto ao género, situação que ocorreu
naturalmente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV--------------------------------------------------------------Orlando Ferreira sugere avançar-se para o último ponto e o CMJL concorda, pelo que
se procede à avaliação do “CMJL em movimento”.--------------------------------------------------A Comissão Temporária do “CMJL em movimento”- Pedro Martins, Mariana Antunes e
Marco Aurélio - apresentam e consideram que os objetivos principais foram cumpridos,
agradecendo a presença das entidades envolvidas e à Câmara Municipal e
colaboradores. Sobre a tertúlia, pretendeu-se que os jovens participassem numa
dinâmica sobre associativismo jovem em temáticas dadas. Consideraram que os
momentos musicais - com as duas filarmónicas do concelho e as Cantigas dos
Traquinas - foram uma mais-valia, pois o CMJL deve ser um órgão dinâmico e não
apenas consultivo. Os eventos desportivos com Activar, Escola Profissional e Montanha
Clube foram positivos pois deu-se a conhecer o trabalho de base e alguns treinos
realizados. A Comissão faz um agradecimento ao jovem João Carlos que colaborou
em todas as questões do som e gestão desse material. Mais refere que uma das
maiores dificuldades foi a falta de participação de jovens no evento que lhes era
destinado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador diz que foi a primeira vez que o CMJL fez um evento e que esta Comissão
colocou a fasquia de qualidade foi muito alta, com grande profissionalismo e
dedicação, deixando explícito todo o reconhecimento aos jovens organizadores.-------Celeste Moura diz que não é possível ao IPDJ participar em todas as ações dado que
tem poucos técnicos, recursos humanos e materiais promocionais, ao que o Sr.
Vereador Orlando de imediato convida o IPDJ para uma nova edição.----------------------Maria da Conceição Loureiro diz que não esteve presente mas teve feeback positivo.-A Comissão diz ser importante, em edições futuras anuais, considerar a concretização
deste evento com as mesmas e mais entidades, stands, painéis e oficinas sobre
associativismo e diz que esperava ter a presença de jovens que não estivessem ligados
às entidades. A Comissão diz ainda ser muito importantes que todas as entidades do
CMJL estejam presentes e alimentar a participação e motivar os jovens.---------------------Mariana diz que os Escuteiros da Lousã têm alguma dificuldade em conciliar agendas
e que a ARCIL não conseguiu participar e, pela sua natureza, ficou na dúvida sobre o
que poderia fazer - irá refletir para uma edição futura.-----------------------------------------------Pedro Martins pergunta a Celeste Moura se é possível, através do Conselho Nacional
de Juventude, fazer um evento ou workshop dentro deste evento, e Celeste Moura
responde que o IPDJ poderá reforçar esse pedido e falar com a Agência Nacional
para o Programa da Juventude em Ação. O CMJL refere a possibilidade de convidar
a Federação Nacional de Associações Juvenis, a Associação Portuguesa de
Profissionais de Juventude, a Câmara Municipal de Gaia que se está a candidatar a
Capital Europeia de Juventude.--------------------------------------------------------------------------------Orlando Ferreira diz que este assunto deve ser falado na reunião de outubro, que se
deverá definir uma nova Comissão de Trabalho, até porque em 2020 a Lousã terá a
Final Intermunicipal do Concurso de Ideias de Negócio e uma Feira de
Empreendedorismo e Emprego Jovem, sendo premente planificar as ações.-----------------------------------------------------------------------------V--------------------------------------------------------------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 solicita dos Conselheiros se organizem em grupos de trabalho para
analisar as seguintes áreas e posteriormente apresentarem sugestões: ------------------------Área 4 - Ambiente e desenvolvimento sustentável; ----------------------------------------------------Área 5 – Saúde e Bem-Estar; -------------------------------------------------------------------------------------Área 6 – Direitos Humanos, Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação; -----------Após cerca de 30mn de análise, os Conselheiros sugerem algumas edições ao
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Inicia o grupo da área 5, depois o da 6 e termina o da área 4.------------------------------------Área 5 – Saúde e Bem-Estar – Sofia Gonçalves fez chegar um documento à CML onde
informa: Sobre o objetivo “Promover e diversificar espaços para a prática da atividade
desportiva”, consideram que a zona entre a Escola Básica n.º 1 da Lousã e o Centro
de Saúde seria interessante para a realização de um parque desportivo para Skate e
Bicicletas e que não há necessidade de construir de raiz um campo multidesportivo na
Praia Fluvial da Bogueira, apenas restaurar aquele que já existe, bem como apostar na
sua divulgação (ex: placas sinalizadoras). Sobre o objetivo “Promover estilos de vida
saudáveis”, falta divulgação junto da comunidade e público alvo do Programa
“Crescer Feliz” e será de melhorar o estado de conservação dos ringues junto do
Intermarché e junto ao cemitério. Sobre o objetivo “Sensibilizar para a importância de
uma vida saudável” é necessário divulgar o Gabinete de Intervenção Familiar junto da
comunidade e propõem que se estabeleça uma parceria com a Escola de
Enfermagem de Coimbra, na medida em que se possam realizar variadas sessões de
educação para a saúde das áreas referidas no plano, por parte dos alunos de
enfermagem dos 3.º e 4.º anos.---------------------------------------------------------------------------------Área 6 – Direitos Humanos, Igualdade de Oportunidades e Não discriminação – Pedro
Martins diz que o grupo considerou difícil debater estratégias para este tema. No
âmbito do objetivo 1 “Promover o Trabalho Cooperativo” disse que as entidades já
trabalham bem através da Rede Social, como ideia surgiu criar um Mediador Escolar
que fizesse uma intervenção mais focada e mais real, tendo como exemplo de
debate as problemáticas existentes atualmente na infância e juventude, mais
especificamente no acesso não controlado à tecnologia e dependência do
videojogo e outras problemáticas referentes à socialização, logo à falta de
compreensão e abertura para a diferença do "outro”. O Mediador iria promover
práticas educativas e empoderadoras dos jovens, intervindo tanto em primeira linha
como nas famílias e nos comportamentos que hoje são resultado de vários problemas
sociais. No âmbito do objetivo 2 “Reforçar a igualdade de oportunidades”, mas mais
focado no objetivo 3 “Promover o Associativismo Juvenil”, Pedro Martins informou que
o grupo debateu a questão da participação juvenil, dado que consideram que em
contexto escolar deveria haver nas oficinas de projeto e disciplinas, sessões de
formação de jovens líderes. O grupo concluiu que muito do que seria desejável já se
faz e que a Lousã trabalha bem e em parceria.---------------------------------------------------------Área 4 - Ambiente e desenvolvimento sustentável – Margarida Correia diz que
pensaram em medidas concretas e diz que a Lousã tem boas práticas mas que se
pode capitalizar e ligar esta área, ligando-a à Saúde. Sobre o 1.º objetivo,
consideraram que se faz um trabalho relevante ao nível do património, mas pode ser
importante fazer o balanço entre a exploração e a preservação da serra - assunto
necessário, por exemplo no caso do rally. Sobre o 2.º objetivo, consideraram
importante o voluntariado nomeadamente para a limpeza reflorestação; sobre o
retomar do uso das bicicletas há que dar formação dos utilizadores; refere bom
trabalho da Oficina de Segurança; Será necessário sensibilizar de modo efetivo para
questões como o consumo excessivo e o excesso de plásticos. O grupo faz uma
recomendação ao município para a redução do consumo de plásticos. Considera
que a educação é o pilar, mas os projetos ambientais que estão em curso não são
acolhidos por parte de jovens que continuam ignorar e a deixar lixo no chão, sendo
importante comunicar a educação ambiental como algo positivo “fixe” - não
havendo a disciplina “área de projeto” o assunto deve ser estudado e posto em
prática em outros momentos. Mariana Antunes diz que é importante cada um dar o
seu exemplo. Margarida Correia considera que seria útil atribuir prémios, pois há
funcionárias de escolas que ainda misturam os Resíduos Sólidos Urbanos. Maria da
Conceição Loureiro recorda que “o tem que ser aprendido, tem que ser apreendido”,
Margarida Correia diz que tem que ser fácil reduzir e reciclar, e Carmo Sequeira diz
que se torna difícil entender que haja alunos que colocam lixo no chão. Todos
concordam que há necessidade de capitalizar a necessidade de Reduzir. Susana
Correia considera que se podia começar por fazer campanhas de redução de
plástico no mercado e Carmo Sequeira diz que se deviam pagar todos os sacos de
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plástico. Margarida Correia diz que cada um de nós deveria fazer uma aproximação
das grandes tragédias da humanidade ao próprio comportamento, Mariana Antunes
exemplifica com as alterações climáticas, Carmo Sequeira diz que estes assuntos não
podem ser apenas conteúdos para a sala de aula e propõe fazer-se melhor
comunicação de cidadania com os jovens.--------------------------------------------------------------Mariana Antunes diz que o rally da Lousã vai ter Comissários de Prova, em
permanência das 4 da manhã às 4 da tarde, e solicita que o CMJL dissemine a
necessidade de respeito pelos Comissários.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V--------------------------------------------------------------No final da reunião, Orlando Ferreira recorda as reuniões do CMJL agendadas para
2019: dia 27 de junho, 9 de outubro.-----------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Vereador agradece a presença e encerra a
reunião pelas 20:35. -------------------------------------------------------------------------------------------------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 26 de junho de 2019
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