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Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude da Lousã,  
de 09 de outubro de 2019 

 
Aos nove dias de outubro 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); da Associação de Estudantes da Escola Secundária (João Curvelo e 
João Craveiro) e Márcia Alvarinhas (Associação de Estudantes da Escola Profissional).  
Pedro Martins (ACTIVAR); Sandra Mónica Santos (CABRIL - Clube Academia de 
Badminton Regional e Inclusiva da Lousã - Serpins); Marco Aurélio Sequeira (Juventude 
Socialista); Mariana Pinto Silva (Agrupamento 656 Corpo Nacional de Escutas Lousã); 
Carlos Barroqueiro (Agrupamento 1367 Corpo Nacional de Escutas Serpins).----------------- 
Estiveram presentes enquanto Observadores Permanentes os seguintes representantes: 
Susana Ventura Rodrigues Correia (Sociedade Filarmónica Lousanense); Carmo 
Sequeira (Agrupamento de Escolas da Lousã, AEL);  Diamantino Santos (IEFP); Daniela 
Simões (STATUS - Escola Profissional da Lousã e Konkrets); Maria Amélia Vicente 
(Associação Filarmónica Serpinense); Carla Sofia Henriques (Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola Secundária); Mariana Antunes (Montanha 
Clube); Ana Soraia Rodrigues Correia (Lousã Volley Clube); Pedro Cristóvão e Pedro 
Carinhas (Clube Desportivo Lousanense); Carla Moreira (Associação de 
Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares);  Mariana Pinto Silva (ARCIL).------ 
Não estiveram presentes e não apresentaram justificação de falta os representantes: 
João Duarte (Assembleia Municipal PSD/CDS-PP); Francisco Gaspar de Matos 
(Juventude Social Democrata).---------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes os seguintes Observadores Permanentes: Eduardo Luís Cortez 
Gonçalves (Associação Desportiva Serpinense, justificado); Joyce Boom (Bloom 
Associação Sociocultural, justificado); Rita Isabel Mano (Clube de Desbravadores de 
Serpins / Juventude Adventista); Margarida Maria Barreto de Olivença Catulo 
(Associação Princesa Peralta); Grupo Desportivo Arouce Praia (Jaime Pacheco); Jorge 
Filipe Correia (Clube Académico das Gândaras); Francisco Costa e José Caetano 
(Rugby Club da Lousã).--------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Às 18h30 deu-se início aos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.Aprovação da Ata Anterior; ----------------------------------------------------------------------------------- 
2.Ponto antes da Ordem do dia;-------------------------------------------------------------------------------- 
3.Informações; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.Análise e Parecer do CMJL sobre a Política Municipal para a Juventude: Plano 
Municipal de Juventude e Plano Anual de Atividades; ------------------------------------------------ 
5.Análise e Parecer do CMJL sobre o Orçamento Municipal: dotações afetas à 
juventude e políticas setoriais conexas.----------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------- 
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O Vereador da Juventude, Orlando Ferreira, agradece a presença dos Conselheiros 
informa que Sr. Presidente lhe delegou a reunião.------------------------------------------------------- 
Dado que Lara Moio já não está na STATUS - Escola Profissional da Lousã, é definido 
uma nova secretária do CMJL, a Márcia Alvarinhas, mantendo-se ainda o secretário 
da ACTIVAR, Pedro Martins.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Orlando solicita ainda que se eleja um elemento do Conselho Municipal 
de Juventude no Conselho Municipal de Educação. Após de conversa entre os 
conselheiros, decide-se que deverá ser a jovem representante da STATUS, no caso 
Márcia Alvarinhas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coloca à aprovação a ata anterior de 2019-06-26, enviada por e-mail. A ata é 
aprovada por maioria, com uma abstenção de Mariana Antunes que manifesta 
descontentamento dado que só recebeu a convocatória/ata no dia anterior. Alguns 
elementos não tiveram direito a voto por não estarem presentes naquela reunião de 
junho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------II----------------------------------------------------------------- 
Quanto ao ponto 2., o Vereador solicita aos Conselheiros que se inscrevam para  
intervir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celeste Moura, que terá que se ausentar mais cedo, congratula o concelho da Lousã 
por aglutinar os programas do IPDJ como ferramentas de intervenção 
sociocomunitária. A técnica do IPDJ convida os Conselheiros a participar e divulgar o 
evento da Campanha Europeia "Start to Talk", dia 23 de outubro, pelas 15h, no 
auditório de Coimbra do IPDJ. Diz que a campanha "Start to Talk" foi lançada em 2018, 
associando-se à celebração do Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a 
Exploração Sexual e o Abuso Sexual - 18 de novembro, num momento promovido pelo 
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, com a organização do IPDJ, em 
parceria com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças 
e Jovens e a Confederação Portuguesa de Associações de Treinadores. O "Start to 
Talk" pretende sensibilizar o movimento desportivo para o abuso sexual de crianças e 
jovens no contexto do desporto e apelar para que contribuam com medidas 
concretas de prevenção e resposta ao abuso. É um dos resultados da participação de 
Portugal, através do Governo e do IPDJ, no projeto conjunto do Conselho da Europa e 
da Comissão Europeia - «Pro Safe Sport+». Existe um Kit de Formação, destinado a 
apoiar pessoas em posições de influência no desporto (dirigentes e colaboradores das 
associações e clubes, treinadores/as e equipas técnicas, professores, pais, familiares e 
atletas), na prevenção e resposta a situações de potencial violência sexual contra 
crianças e jovens. Informa sobre o programa, a enviar por e-mail, e sobre o site da 
Campanha [www.idesporto.pt/noticia.aspx?id=828].-------------------------------------------------- 
Sobre a Ação de Voluntariado de longa Duração "Namorar com Fair Play” (no âmbito 
do Programa de Voluntariado Agora Nós), que decorrerá entre janeiro e junho de 
2020, Celeste Moura solicita a melhor divulgação junto de potenciais voluntários, de 
escolas que queiram receber ações para jovens no 3.º ciclo e secundário (workshops, 
peças de teatro, pintura, vídeos, fotografia...) e junto de outras entidades do terceiro 
sector, que contribuam para alteração de comportamentos violentos no namoro. Os 
jovens voluntários devem ter idades entre os 16 e os 30 e serão ressarcidos de despesas 
no valor de 10,00€/dia/voluntário diretamente pelo IPDJ. Informa sobre o calendário 
da ação dado que as inscrições dos jovens decorrem até 31 de outubro.-------------------- 
Conceição Loureiro considera fundamental o voluntariado "Namorar com Fair Play” e 
Celeste Moura diz que é fundamental que uma entidade faça o acompanhamento 
dos voluntários e a promoção do voluntariado.----------------------------------------------------------- 
Marco Aurélio deseja um ano letivo repleto de sucesso, felicita o Lousã On que 
decorreu em Serpins e considera que descentralizar o evento foi positivo. Deixa ao 
CMJL um desafio: dado que as associações têm dificuldade em captar os jovens, 
gostaria que se realizasse um “CMJL em movimento nas Escolas” ou “Feira do 
Associativismo nas Escolas”, no polivalente da Secundária e/ou na STATUS. A data seria 
na última semana do primeiro período (período em que os alunos já não têm tantas 
atividades) ou num dia de paragem letiva ou sem aulas. Uma primeira proposta de 
programa seria: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Período da manhã - Divulgação das associações (quem são, o que fazem, onde 
podem encontrar, entre outras coisas) - onde provavelmente cada associação tem 
uma pequena banca onde pode ter alguma informação e fazer uma pequena 
distribuição de flyers e outro material que considere adequado junto dos jovens. --------- 
- Período da tarde - Uma dinâmica em estilo "caça ao tesouro" na qual os jovens 
seriam convidados a descobrir informações sobre as entidades presentes conversando 
e visitando os stands.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Aurélio propõe que as entidades façam se representar dos seus elementos mais 
novos, que são estudantes nas respetivas escolas e levem os seus colegas aos stands 
das associações.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador pergunta se a atividade substitui ou complementa o CMJL em movimento, 
e o Marco Aurélio deixa à consideração dos presentes. Carmo Sequeira diz que irá 
transmitir à Direção para avaliar com o AEL, pois há muitas atividades. Daniela Simões 
diz que também transmitirá à Direção da STATUS.-------------------------------------------------------- 
Mariana Antunes convida os jovens para a Avalanche e diz que o Montanha Clube já 
tem confirmações para o Mundial de Downhill que se realizará, em princípio, de 19 a 
22 de março de 2020. Mais informa que vai haver Assembleia Geral para definir nova 
Presidência do Clube.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Martins diz que, no âmbito do Serviço de Voluntariado Europeu, continua aberta 
a candidatura para fazer um projeto de 2 meses na Moldávia e que a ACTIVAR está a 
receber quatro voluntários de Eslováquia, Itália, Alemanha e Rússia que vão ter 
funções nas valências de turismo, infância e juventude. Relativamente aos Campos de 
Trabalho Internacional que a ACTIVAR organiza, recorda que no ano passado foi feita 
a recuperação de fontes, e no ano anterior a limpeza da ribeira de S. João. De 
momento a Associação aceita propostas para conteúdos de trabalho, pelo que 
solicita ao CMJL sugestões. Relativamente ao Espaço J7g, de 14 a 16 de novembro vai 
ser dinamizado um Bootcamp, desta vez mais empresarial, para quem está a finalizar 
os cursos ou está a procurar o primeiro emprego.---------------------------------- 
Sandra Mónica, em representação do CABRIL, diz que esta associação recebeu uma 
Cadeira de Rodas para jogar Badminton que pode ser utilizada por jovens e é um 
equipamento disponível para toda a população, tendo já sido testado pelo professor 
José Leonardo. Mais informa que vai decorrer um torneio no pavilhão dos Bairro dos 
Carvalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------III--------------------------------------------------------------- 
Orlando Ferreira informa que: os Estágios de Verão totalizaram 52 jovens em quatro 
quinzenas; foram atribuídos subsídios às Associações Juvenis e, se essas associações 
ainda não receberam a verba, deverão entregar os relatórios de contas e atividades 
e os seus planos de atividades, para irem receber nos serviços de tesouraria da CML; 
vai haver uma Feira Intermunicipal designada por “Realiza-te” com o Ensino Profissional 
e Superior da Região, nos dias 29 e 30 de maio num município a definir entre os 19 da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, CIMRC - a Lousã mostrou interesse 
em receber o evento que será nos moldes da Qualifica (Porto) ou da Futurália (Lisboa); 
vai decorrer na Lousã o Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio, nos dias 4 e 5 
de abril, devido ao facto da STATUS ter ganho o 1.º prémio nesse concurso  da CIMRC 
com o projeto da “Sneakers Move”.--------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador solicita a João Curvelo que dê informações sobre o Encontro Nacional de 
Juventude, ENJ, onde esteve presente com outro jovem da Escola Secundária, o João 
Antunes, em representação do concelho. João Curvelo diz que no ENJ foram 
debatidos temas diversos, o Conselho Nacional de Juventude convidou oradores 
especializados para palestrar e mediar os temas, e posteriormente os jovens 
colocavam as suas propostas num cartaz tipo, apresentando soluções que foram 
enviadas para os partidos e para as juventudes partidárias. Houve, ainda, um conjunto 
de palestras sobre problemas da atualidade. O ENJ teve também festas e um 
ambiente agradável com pessoas de todo o país. Orlando Ferreira diz que a Câmara 
Municipal tem apoiado o pagamento do transporte para o ENJ.---------------------------------  
Relativamente às Assembleias Municipais Jovens o Vereador informa quem em 2018-19 
a temática foi o Ambiente e Sustentabilidade e ganhou o projeto do João Curvelo 
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para colocação de 10 Ecopontos nos mirantes da Lousã, equipamento que está 
montado e pronto a colocar pelos serviços municipais. Sobre a AMJ de 2019-20, o 
Vereador informa do número de deputados da Escola Secundária e da STATUS e pede 
ajuda aos Conselheiros para se pronunciarem sobre o tema proposto que é a 
Igualdade de Género.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marta Correia diz que inicialmente se propôs que os temas da AMJ fizessem par com 
os temas do Parlamento dos Jovens, para que pudesse haver propostas ao nível local 
e nacional, contudo seria desejável que a AMJ propusesse ações que implicassem 
bens de investimento, com duração no tempo.---------------------------------------------------------- 
Carlos Honório diz que outro tema pertinente seria debater a importância de estar 
presente nos atos eleitorais. Conceição Loureiro concorda que é muito importante que 
os jovens assegurem a participação no ato eleitoral e reforça a opinião do colega, e 
diz que o tema da Igualdade de Género é um tema que não é efémero.-------------------- 
Margarida Correia diz que é oportuno acompanhar o Parlamento dos Jovens e 
concorda com Conceição Loureiro. Relativamente à dificuldade de materializar este 
tema com bens de investimento, julga que pode surgir uma ideia nova e pode haver 
uma boa surpresa. Relativamente à participação e abstenção, acha que o tema da 
Igualdade de Género pode ser uma boa oportunidade para falar da inclusão das 
mulheres na política.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Carlos Barroqueiro diz que, por exemplo, no projeto de violência no namoro 
apresentado por Celeste Moura deviam ser envolvidos dezenas de jovens e que é 
importante mostrar a realidade aos jovens, por exemplo em casas de apoio a jovens 
mães solteiras ou a centros de reabilitação.---------------------------------------------------------------- 
João Curvelo concorda com o tema da igualdade de género e não colocando tal 
em questão diz que também concorda com Carlos Honório e diz que a escola não 
tem atividades para aumentar a consciencialização social dos jovens, e que não há 
uma atividade na escola que dê aos jovens ferramentas para irem às eleições votar, 
apenas houve um debate com os partidos com assento parlamentar e foi organizado 
pela Associação de Estudantes. Considera que a Escola não oferece uma disciplina 
que dê a conhecer o funcionamento da política ou do associativismo (sociologia, 
ciência política, direito ou ética) e que a disciplina de Educação Cívica não trata 
deste assunto, nem a Escola está preparada para estes temas. Mais diz que no ENJ se 
identificou com um cartaz que falava de duas emergências, a Emergência Climática 
e a Emergência Democrática.----------------------------------------------------------------------------------- 
Carmo Sequeira diz que a escola trabalha as pessoas como cidadãos e os alunos 
aprendem mais do que o que lhes é ensinado na escola, e considera que não foi a 
disciplina de Ciência Política que frequentou quando estudava que a formou para o 
tomar decisões sobre o ato eleitoral ou a política.------------------------------------------------------- 
Conceição Sequeira discorda com João Curvelo pois o tema da política é falado em 
disciplinas como Português ou História, sem se dar orientação de voto, e diz que a 
sensibilidade política é fruto de uma formação multidisciplinar.------------------------------------ 
Orlando Ferreira diz que é um tema muito interessante e que merecia um debate 
próprio, que não poderá ser feito no CMJL dada a Ordem de Trabalhos prevista. 
Solicita à secretária Marta Correia que preste mais algumas informações.-------------------- 
Relativamente aos projetos vencedores do Orçamento Participativo Jovem, podem 
consultar informações no site https://opjovem.gov.pt/projetos-2019 e foram: Portugal 
ECOntigo - 468 votos; Plástico ZER0 - 428 votos; Centro de Recuperação e Investigação 
do Camaleão do Algarve - 314 votos. Quanto aos projetos propostos na sessão do OP 
Jovem na Lousã, o Projeto do Ammi Anas "Vamos Plantar a Semente Juntos" teve 0 
votos  https://opjovem.gov.pt/projetos-2019/112 e o Projeto do Bruno Albino  "Renov@r 
XXI" teve 34 votos https://opjovem.gov.pt/renov-at-r-xxi . O Orçamento Participativo da 
Lousã deu a conhecer os seus resultados no 30 de setembro, sendo o projeto vencedor 
o AquaLousã, que pretende a colocação de equipamentos de lazer na praia fluvial 
de Serpins.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marta Correia informa que Fernanda Brito volta a solicitar apoio de jovens voluntários e 
docentes para darem apoio ao estudo a alunos que não podem pagar explicações, 
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em particular na área de matemática e solicita a colaboração dos conselheiros na 
divulgação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Técnica da CML informa sobre o Festival Marionetas ao Centro que decorre de 19 a 
26 de outubro, com espetáculos infantis nos JI e escolas e espetáculos para todos aos 
fins de semana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, apresenta brevemente o Projeto Noite Saudável das Cidades do Centro 
de Portugal www.noitesaudavel.pt e informa sobre o subprojeto “Mexer na Música, 
Tocar a Vida” que poderá trazer formação musical para às Filarmónicas promovendo 
a ocupação saudável dos tempos livres. Recorda que num CMJL anterior, as 
Filarmónicas tinham informado da necessidade de maior formação e 
complementaridade. Susana Correia pergunta se outras entidades locais podem ser 
envolvidas e Marta Correia responde que sim, solicitando apoio para identificar 
pessoas e entidades locais eventualmente interessadas.--------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------IV--------------------------------------------------------------- 
Orlando Ferreira diz que foi enviado o Plano Municipal de Juventude da Lousã (PMJL), 
onde se identificam as Linhas de Orientação Geral da Política Municipal para a 
Juventude e solicita dos Conselheiros se pronunciem sobre o documento, com vista à 
sua aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marta Correia explica o histórico do documento, dado que alguns elementos estão 
presentes pela primeira vez: documento de realização conjunta, com vários debates e 
compromissos por parte das várias entidades. Dado que o PMJL foi amplamente 
debatido, não será feita uma nova apresentação formal do mesmo.--------------------------- 
O Vereador coloca o PMJL à aprovação do CMJL, que aprova com a abstenção da 
Associação de Estudantes da Escola Secundária (João Craveiro e João Curvelo) que 
justificam a posição por não conhecerem o documento.-------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------V--------------------------------------------------------------- 
Orlando Ferreira faz projetar e apresenta o orçamento da Secção de Juventude para 
2020 e diz que está previsto um orçamento que ronda os 38.000€, despesa esta que 
que não inclui outras atividades relacionadas com a juventude. Por exemplo, as obras 
no Cineteatro desejadas pelos jovens no PMJ [área 2, objetivo 1] estão incluídas no 
orçamento da Cultura.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mariana Antunes nota que as atividades desportivas não estão no orçamento 
apresentado e o Vereador responde que são despesas do Pelouro do Desporto.---------- 
Pedro Silva diz que o orçamento deverá incluir o “CMJL em movimento”.--------------------- 
Face às propostas dos Conselheiros, o vereador informa que irá reforçar a verba do 
CMJL em movimento e que irá incluir no Orçamento as despesas dos apoios das 
Associações Juvenis (Escuteiros e Desbravadores), destacando que também há apoios 
a outras entidades do CMJL, por via do Pelouro da Cultura (como sejam a Bloom e a 
Associação Princesa Peralta) ou por via do Pelouro do Desporto (diversas associações 
presentes).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Margarida Correia sugere que em anos futuros sejam apresentadas informações sobre 
o Orçamento desses Setores Conexos.------------------------------------------------------------------------ 
Reconhecendo que o valor para o Pelouro da Juventude não é elevado, e 
sublinhando a transversalidade da Juventude nos diversos Pelouros da Câmara 
Municipal, Orlando Ferreira, questiona sobre o parecer do CMJL e o órgão consultivo 
dá parecer positivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marta Correia refere que os jovens, no PNJ, sugeriram realizar-se ações de voluntariado 
índole ambiental, para a manutenção e limpeza da Serra da Lousã e para a 
reflorestação [área 4, objetivo 2]. Diz que essas ações não estão inscritas no 
orçamento da juventude. Dado que vão decorrer iniciativas neste âmbito, sugere que 
os jovens estejam atentos às divulgações da Câmara Municipal e integrem o grupo de 
facebook “Reflorestar a Lousã com espécies nativas”, mobilizando os jovens a estarem 
presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------IV--------------------------------------------------------------- 
No final da reunião, Orlando Ferreira propõe as seguintes datas de reunião: 
8 janeiro – na Pousada da Juventude da Lousã----------------------------------------------------------- 
29 abril – no Espaço J da Lousã---------------------------------------------------------------------------------- 
1 julho - na Pousada da Juventude da Lousã ------------------------------------------------------------ 
7 outubro – na Filarmónica da Lousã-------------------------------------------------------------------------- 
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 8 de janeiro de 2020 


