Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude da Lousã,
de 26 de junho de 2019
Aos vinte e seis dias do mês de junho 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); Pedro Martins (ACTIVAR); Sofia Branco
Vicente Gonçalves (CABRIL - Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da
Lousã - Serpins); Marco Aurélio Sequeira (Juventude Socialista); Carlos Barroqueiro
(Agrupamento 1367 Corpo Nacional de Escutas Serpins); Diogo Vidigal (Agrupamento
656 Corpo Nacional de Escutas Lousã).--------------------------------------------Estiveram presentes enquanto Observadores Permanentes os seguintes representantes:
Susana Ventura Rodrigues Correia (Sociedade Filarmónica Lousanense); Carla Sofia
Henriques (Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária);
Eduardo Luís Cortez Gonçalves (Associação Desportiva Serpinense); Mariana Antunes
(Montanha Clube); Carla Moreira (Associação de Desenvolvimento Social e Cultural
dos Cinco Lugares); Joyce Boom (Bloom Associação Sociocultural); Rita Isabel Mano
(Clube de Desbravadores de Serpins / Juventude Adventista).------------------------------------Não estiveram presentes e não apresentaram justificação de falta os representantes:
João Duarte (Assembleia Municipal PSD/CDS-PP); Maria da Conceição Loureiro
(Assembleia Municipal CDU); Francisco Gaspar de Matos (Juventude Social
Democrata); da Associação de Estudantes da Escola Secundária (alegadamente sem
representantes) e Lara Moio (Associação de Estudantes da Escola Profissional). -----------Não estiveram presentes os seguintes Observadores Permanentes: Carmo Sequeira
(Agrupamento de Escolas da Lousã); Fátima Correia e Diamantino Santos (IEFP);
Jacinta Rodrigues (Escola Profissional da Lousã e Konkrets, justificada); Maria Amélia
Vicente (Associação Filarmónica Serpinense); 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); Mariana Silva (ARCIL).---------------------------------------------Esteve presente enquanto convidada: a jovem Carolina Proença (jovem voluntária
para a elaboração do Plano Municipal de Juventude.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às 18h25 deu-se início aos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da reunião de 15 de abril de 2019;--------------------------------------------2. Ponto antes da Ordem do Dia; -----------------------------------------------------------------------------3. Informações;--------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Plano Municipal de Juventude - Debate em grupos de trabalho: Emprego e
Empreendedorismo; Mobilidade Internacional, Nacional e Regional; Paz e Segurança;
Habitação e Urbanismo;-------------------------------------------------------------------------------------------5.Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

--------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------O Vereador da Juventude, Orlando Ferreira, agradece a presença dos Conselheiros,
informa que Sr. Presidente lhe delegou a reunião.----------------------------------------------------Na ausência de Lara Moio, é definida como secretária da presente reunião Mariana
Antunes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coloca à aprovação a ata anterior de 2019-04-17, que não foi enviada por e-mail,
pelo que é lida pela secretária designada.----------------------------------------------------------------A ata é aprovada por unanimidade, sendo que alguns elementos não tiveram direito
a voto por não estarem presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II----------------------------------------------------------------Quanto ao ponto 2., o Vereador solicita aos Conselheiros que se inscrevam para
intervir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marco Aurélio dá nota da atividade recente da JS, que no 25 de abril fez celebrações
próprias com distribuição de cravos e informação sobre o 25 de abril, bem como uma
campanha digital para dar voz aos militantes que queiram participar, tendo notado
que é importante o contacto com as diferentes gerações e ouvir as perspetivas
quanto ao Dia da Liberdade. Diz que participou em várias atividades de índole
cultural, educativo e histórico da Câmara Municipal, que foram enriquecedoras. À
semelhança de outros anos, a JS participou na recolha alimentar no supermercado
LIDL, com boa afluência. Ainda, para celebrar o Dia da Criança, a JS fez recolha de
brinquedos e sensibilizou os mais novos para a importância da solidariedade e da
partilha, atividade que superou muito as suas expectativas; mais diz que os contributos
dessa atividade não foram entregues no imediato e serão oportunamente distribuídos,
em princípio, por duas Instituições Particulares de Solidariedade Social.-----------------------Carlos Honório faz um apelo sobre as próximas eleições legislativas, pois foi delegado
nas últimas eleições e sentiu uma ausência dos jovens e de todos, tendo havido uma
abstenção muito grande. Relembra os jovens que, se há fundos da Europa como o
Erasmus, é porque existe Europa. Apela ao voto por parte dos jovens,
independentemente do partido, mesmo que votem nulo ou branco.--------------------------Mariana Antunes agradece a participação de todos no Rally de Portugal, diz que teve
boas informações do Automóvel Clube de Portugal e que, na zona onde esteve a
trabalhar enquanto Comissária, não houve falhas relevantes. Aproveita para dar
conhecimento sobre a Caminhada Solidária a favor dos Bombeiros, com o custo de
inscrição de 5€, dia 30 de junho. Pergunta se o Executivo Municipal tem hipóteses de
reabilitação da estrada da Catraia até ao Trevim.-----------------------------------------------------A propósito das intervenções, Carlos Barroqueiro diz que a estrada para as Hortas
devia ser integralmente asfaltada para cativar as pessoas à observação dos veados.
Sobre as eleições, considera que em qualquer faixa etária há um descrédito
generalizado face aos políticos e à estrutura política.-------------------------------------------------Respondendo a Mariana, o Vereador informa que está em tratamento o assunto do
asfalto da estrada referida.---------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos pedidos de apoio ao Associativismo, o Vereador informa que as
Associações Desportivas recebem apoios através do Pelouro do Desporto e, no âmbito
do Pelouro da Juventude, os Escuteiros da Lousã e de Serpins, bem como o
Agrupamento dos Desbravadores de Serpins, tiveram apoios atribuídos - refere não ter
conhecimento do ponto de situação exato de cada pedido, sendo certo que a CML
só disponibilizará os apoios mediante a entrega dos Relatórios de Atividades e Contas
por parte das entidades.------------------------------------------------------------------------------------------Rita Mano informa que os Desbravadores estão com um problema grave, dado que a
ADSCCL utiliza o espaço comum - a antiga Escola do Prilhão - para guarda de resíduos
para reciclagem e ajudas técnicas, mas há uma infestação de ratos no local. Assim,
não pode cumprir o seu Plano de Atividades devido aos dejetos, vendo-se na
impossibilidade de realizar atividades para crianças no período de férias.--------------------Carla Moreira diz que a ADSCCL trabalha em permanência na Lousã e que vai à
antiga Escola do Prilhão muito pontualmente. Explica que a sua entidade utilizava o
plástico reverter a favor do Banco de Recursos, projeto que já acabou e a escola não
tem tido intervenções. Compromete-se a ver o que poderá fazer para sanar a
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situação ao que Rita Mano salienta a importância de tomar medidas pois, mesmo que
os Desbravadores efetuem limpezas, a situação não fica resolvida o que limita a
capacidade de trabalho dos Desbravadores.------------------------------------------------------------O Vereador solicita que Carla Moreira veja internamente na ADSCCL como resolver a
situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orlando Ferreira, no seguimento do apelo do Conselheiro Carlos Honório, recorda
ainda que muitas pessoas morreram para que atualmente se possa exercer livremente
o direito de voto, considerando que os cidadãos devem prezar estas pessoas,
votando.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III--------------------------------------------------------------Sobre as informações, o Vereador informa sobre algumas ações no programa dos
próximos meses:-------------------------------------------------------------------------------------------------------3 a 7 de julho - XX Summer Cup -----------------------------------------------------------------------------Até 16 de julho - Exposição do Rally no átrio da BMCM ----------------------------------------------14 de julho - Rota dos Moinhos, organizada pela CML com Caminheiros do Montanha
Clube ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 de julho - XI Encontro de Tocadores de Concertina às 14h30 na Nave, com ingresso
simbólico a reverter para a Santa Casa da Misericórdia da Lousã -------------------------------26 de julho - Sardinhada do Dia dos Avós, na Nave de Exposições ------------------------------28 de julho - Sempre no último domingo de cada mês, todo o dia - Feiras de
Antiguidades, Agricultura Biológica e Artesanato Local, das 9h às 17h, na Praça
Cândido dos Reis ----------------------------------------------------------------------------------------------------1 de agosto - Volta a Portugal em bicicleta passa na Lousã entre as 13h e as 15h30 ----Parque Carlos Reis aberto todos os dias até 17 de setembro - CML ofereceu centenas
de ingressos para as piscinas aos jovens em diversos concursos e iniciativas.----------------O Vereador sugere que os jovens aproveitem as três Praias Fluviais do Concelho.
Continua informando sobre iniciativas: ----------------------------------------------------------------------O S. João foi um EcoEvento, com a parceria do Agrupamento de Escuteiros da Lousã,
mas considera que há muito a fazer. Mariana Antunes sugere criar equipas como
“Eco-Marshall”; Susana Correia sugere que se passe a vender um copo reutilizável no S.
João; Joyce Boom concorda, dizendo que na Holanda há troca de copos limpos por
copos sujos; Carlos Barroqueiro disse que no dia 24 à noite o Licor Beirão deixou de
utilizar palhinhas de papel e mudou para plástico.-----------------------------------------------------O Vereador continua informando que o 13.º Encontro de Malabarismo em Serpins teve
poucos jovens.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais informa que o Pavilhão da EB2 vai ser requalificado - investimento que ronda os
212 000€ - com a qualificação dos balneários existentes, construção de quatro novos
balneários e WC para pessoas com incapacidade, modernização da instalação
elétrica com o uso de equipamentos mais eficientes, como a tecnologia LED.-------------Refere boa afluência em três eventos: formação sobre “Ética e valores no desporto no
contexto do treinador” dia oito de junho com o Plano Nacional de Ética no Desporto e
o IPDJ; Lousã Saudável, dia 12 de maio no aeródromo; Lousã Granfondo Licor Beirão, a
nove de maio, 1.ª edição do evento teve 800 participantes - evento de cicloturismo.
Refere ainda o novo Programa de Educação Parental na Lousã (da CIMRC / CML), as
Conversas com pais (do AEL) para jovens pais.----------------------------------------------------------Informa sobre o novo Conselheiro para a Igualdade de Género, que é Sérgio Correia
da ACTIVAR que esteve presente em reuniões do CMJL, e a assinatura do protocolo
com a CIG – Comissão para a Igualdade de Género - que prevê a criação de uma
Equipa Local para: --------------------------------------------------------------------------------------------------1) prevenção e combate todas as formas de discriminação; -------------------------------------2) combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, incluindo a
violência no namoro e práticas tradicionais nefastas; ------------------------------------------------3) a prevenção e combate à discriminação em razão da orientação sexual,
identidade e expressão de género e características sexuais. --------------------------------------Orlando Ferreira refere ainda a adesão da CML a Campanhas, como: Campanha
promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, “Por um País com bom Ar”, sobre
mobilidade e climatização eficiente; Campanha da Associação Portuguesa de
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Cancro Cutâneo - a incidência do cancro da pele é elevada e continua a aumentar.
Apesar de a maioria destes cancros ser curável se diagnosticado e tratado
precocemente, cerca de 90% têm relação com os exageros de exposição ao sol,
sobretudo na infância, adolescência e adulto jovem.------------------------------------------------Sobre a Assembleia Municipal Jovem, Orlando Ferreira informa que estão em
aquisição os 10 Ecopontos de quatro recipientes, proposta aprovada pelos jovens.-----Sobre OPLousã há vídeos de divulgação disponíveis no Facebook, sendo que a
participação é muito simples.-----------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos Estágios de Verão o Vereador diz que vai haver 13 estágios por
quinzena, estando previstas funções nos dois museus, na Biblioteca Municipal, no
Centro Logístico e nos Bombeiros Municipais. Pedro Martins diz que é o 3.º ano com
esta parceria entre a ACTIVAR e a CML, houve 52 vagas e há 68 inscritos. Carlos
Barroqueiro coloca algumas questões e Pedro Martins responde que: os jovens
sinalizados pela CPCJL têm prioridade; as inscrições são aceites por ordem de
inscrição / de entrega de documentos; é feita uma avaliação da CML e uma
autoavaliação por parte do jovem. Orlando Ferreira diz que no 1.º ano a CML teve 30
vagas, no 2.º ano teve 40 e agora abriu 52.---------------------------------------------------------------Carlos Barroqueiro pergunta sobre o Voluntariado Jovem para as Florestas e Pedro
Martins diz que o Consórcio do Espaço J tem muita dificuldade de encontrar jovens
que queiram participar com bolsa de 10€ dia e 5h de trabalho por dia, ao que
Barroqueiro responde que os jovens podem pensar que não têm retribuição financeira
devido à palavra “Voluntário”.----------------------------------------------------------------------------------O Vereador prevê que em 2020 haja dois eventos de Empreendedorismo Jovem na
Lousã: a FEEJ - Feira do Empreendedorismo e Emprego Jovem na Lousã
(eventualmente em fevereiro), com os municípios de Vila Nova de Poiares e de Góis; o
Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio, devido ao 1.º prémio da “Sneakers
Move” da Escola Profissional da Lousã, com 19 concelhos da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra.---------------------------------------------------------------Sobre o OPJovem.pt, as votações terminam em 4 agosto e decorrem on-line. A
Câmara Municipal tem conhecimento de dois projetos, um de Anas Ammi – voluntário
da Associação BLOOM [Vamos plantar a semente juntos] e outro de Bruno Albino aluno do agrupamento de escolas, que está relacionado com a renovação de
hardware para as escolas da Lousã e de Vila Nova de Poiares [Renov@r XXI]. Joyce
Boom diz que o Annas Ammi fez um projeto de uma Horta Comunitária, para lutar
contra a pobreza, contra a solidão, aumentar a consciência sobre a permacultura.------------------------------------------------------------------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 solicita dos Conselheiros se organizem em grupos de trabalho para
analisar as seguintes áreas e posteriormente apresentarem sugestões: ------------------------Área 7 - Emprego e Empreendedorismo; ------------------------------------------------------------------Área 8 - Mobilidade Internacional, Nacional e Regional;--------------------------------------------Área 9 - Paz e Segurança;----------------------------------------------------------------------------------------Área 10 - Habitação e Urbanismo.----------------------------------------------------------------------------Após cerca de 30mn de análise, os Conselheiros sugerem algumas edições ao
documento, pela seguinte ordem:----------------------------------------------------------------------------Área 9 - Paz e Segurança - Eduardo Gonçalves diz que deveriam ser divulgados os
contactos telefónicos e linhas de apoio a vítimas (como as da APAV e SOS
Dependências); Quanto ao 2.º objetivo o grupo considerou importante divulgar o
Espaço Cidadão; Para fomentar a paz, objetivo 3.º, o grupo considerou que as prisões
deveriam promover a inclusão na comunidade e que os estudantes deveriam ir visitar
mais a GNR e forças de segurança.---------------------------------------------------------------------------Área 8 - Mobilidade Internacional, Nacional e Regional – Marco Aurélio diz que
relativamente ao 1.º objetivo consideram que seria útil reforçar o Espaço J, ter mais
informação sobre programas internacionais, promover momentos de convívio entre os
vários jovens voluntários (incluindo os estrangeiros) e para atrair os jovens para esses
programas. Diz que os jovens voluntários poderiam ir às escolas para contacto com as
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as crianças desde pequenas e que, dado que uma das barreiras será língua,
poderiam ir a aulas de inglês. Quanto ao 2.º objetivo acrescentam que, a nível
nacional, deveria existir um portal onde todas as associações que estejam registadas
colocassem as suas atividades; Mais diz que a CML vai fazendo divulgação e vai
dando transportes. Quanto ao 3.º objetivo, o grupo considera de extrema importância
haver uma forma de mobilidade eficaz para a capital de distrito; uma questão a
adicionar, seria disponibilizar bicicletas para a mobilidade no concelho.---------------------Área 7 - Emprego e Empreendedorismo – Pedro Martins diz que o grupo considerou, no
objetivo 1, interessante fazer a antecipação das necessidades de formação, em
particular no ensino profissional. Quanto ao objetivo 2, acrescentam que é importante
mostrar os empregos em contexto escolar e divulgar as áreas de trabalho existentes.
Quanto ao objetivo 3, os jovens consideraram que deveria haver promoção do job
sharing na Lousã. Dizem ainda ser necessário atualizar o documento pois é referido o
CLDS que entretanto terminou, estando um novo prestes a avançar.--------------------------Área 10 - Habitação e Urbanismo – Carla Henriques diz que, havendo muitos prédios
degradados na vila, o grupo considera que a CML poderia avaliar expropriar ou dar
condições para que os jovens os requalificassem, embora que possa haver
impedimentos legais para isto; Quanto ao objetivo 2, considerou-se que se deveria
conseguir um domingo por mês em que uma zona ficasse para andar a pé. Quanto
ao objetivo 3, sendo o Porta 65 um programa nacional, consideram que talvez fosse
importante divulgar através de flyers. Diogo Vidigal diz que alguns jovens disponibilizam
mais tempo a ler um flyer do que se virem a informação no computador,
considerando que não é de dispensar os papel face aos meios digitais.------------------------------------------------------------------------------------V--------------------------------------------------------------No final da reunião, Orlando Ferreira diz que se vai comemorar o Dia da Juventude, a
9, 10 e 11 agosto e solicita que os jovens estejam atentos à informação, pois vai haver
alteração do local habitual; mais informa que os 3 jovens que lideraram a organização
do “CMJL em movimento” estão a colaborar nesta edição do Lousã On.--------------------Recorda a reunião do CMJL agendada para 9 de outubro, que será muito importante
pois o CMJL terá que aprovar as diretrizes para o próximo ano, tendo este órgão que
emitir pareceres sobre as políticas e orçamento da juventude ----------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 9 de outubro de 2019
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