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Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude da Lousã,  
de 08 de janeiro de 2020 

 
Aos oito dias de janeiro de dois mil e vinte, nesta vila da Lousã, reuniu na Pousada de 
Juventude da Lousã, o Conselho Municipal de Juventude da Lousã (adiante 
designado CMJL) com a presença dos seguintes representantes: -------------------------------- 
O Vereador da Juventude, Orlando Ferreira (da Câmara Municipal da Lousã, adiante 
CML, legal representante); Margarida Fontes Correia (Assembleia Municipal PS); Carlos 
Honório (Assembleia Municipal BE); da Associação de Estudantes da Escola 
Secundária (João Curvelo e João Craveiro); da Associação de Estudantes da STATUS - 
Escola Profissional (André Carvalho; Pedro Martins (ACTIVAR); Sofia Vicente Gonçalves 
(CABRIL - Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã - Serpins); 
Marco Aurélio Sequeira (Juventude Socialista); Joana Vaz e Diogo Vidigal 
(Agrupamento 656 Corpo Nacional de Escutas Lousã); Carlos Henrique Barroqueiro 
(Agrupamento 1367 Corpo Nacional de Escutas Serpins).--------------------------------------------- 
Estiveram presentes enquanto Observadores Permanentes os seguintes representantes: 
Carmo Sequeira e Sandra Mónica Santos (Agrupamento de Escolas da Lousã, AEL);  
Fátima Correia e Diamantino Santos (IEétiFP); Maria Amélia Vicente (Associação 
Filarmónica Serpinense); Carla Sofia Henriques (Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Secundária); Pedro Cristóvão (Clube Desportivo Lousanense); 
Eduardo Luís Cortez Gonçalves (Associação Desportiva Serpinense); Joyce Boom 
(Bloom Associação Sociocultural); Rita Isabel Mano (Clube de Desbravadores de 
Serpins / Juventude Adventista); 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); Maria da Conceição Loureiro (Assembleia Municipal 
CDU). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes os seguintes Observadores Permanentes: Daniela Simões 
(STATUS - Escola Profissional da Lousã e Konkrets, justificada); Susana Correia 
(Sociedade Filarmónica Lousanense, justificada); Mariana Antunes (Montanha Clube, 
justificada); Ana Soraia Correia (Lousã Volley Clube);  Margarida Maria Barreto Catulo 
(Associação Princesa Peralta); Grupo Desportivo Arouce Praia (Jaime Pacheco); Jorge 
Filipe Correia (Clube Académico das Gândaras); Francisco Costa (Rugby Club da 
Lousã).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Às 18h27 deu-se início aos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aprovação da Ata Anterior; ---------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ponto antes da Ordem do dia;------------------------------------------------------------------------------- 
3. Informações; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Assembleia Municipal Jovem; -------------------------------------------------------------------------------- 
5. “CMJL em movimento”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Contributos e compromissos das entidades presentes para o Plano Municipal de 
Juventude em 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------- 
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O Vereador da Juventude, Orlando Ferreira, agradece a presença dos Conselheiros 
na Pousada da Juventude e informa que Sr. Presidente lhe delegou a reunião. Diz que 
irá convidar a responsável da Pousada, Sofia de Melo, a vir à reunião para informar 
sobre o espaço.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coloca à aprovação a ata anterior de 2019-10-09, enviada por e-mail aquando da 
convocatória. A ata é aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------II----------------------------------------------------------------- 
Quanto ao Ponto Antes da Ordem do Dia, o Vereador solicita aos Conselheiros que se 
inscrevam para intervir, não havendo intervenções.---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------III---------------------------------------------------------------- 
Orlando Ferreira pede a Marta Correia que informe que sobre as atividades do 1.º 
semestre do ano, já divulgadas na agenda do Boletim Municipal, e fala de ações 
como o Sábado Cultural, Carnavolei e ações de Badminton, Trail, Karaté, Festival 
Gastronómico da Chanfana, Semanas da Floresta e do Empreendedorismo, FLIS – 
Festa do Livro e do Saber, entre outras, acrescentando ainda: ------------------------------------ 
- Ações de Controlo de Plantas Invasoras e Reflorestação na Mata do Sobral;--------------  
- Feira Intermunicipal “Realiza-te”, promovida pela CIMRC – Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra com Ensino Profissional e Superior da Região, nos 
dias 29 e 30 de maio, em Coimbra; ---------------------------------------------------------------------------- 
- “Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio”, promovido pela CIMRC (concurso 
em que a STATUS venceu no ano passado com o projeto “Sneakers Move”) e seu 
Bootcamp, nos dias 18 e 19 de abril, na Lousã, com o apoio desta Câmara Municipal.-- 
Sandra Mónica diz que a Feira Intermunicipal decorrerá na altura de avaliações e 
Marta Correia esclarece que as datas foram definidas pela CIMRC.----------------------------- 
- “CMJL em movimento”, a 2 de maio, no Parque Municipal de Exposições.------------------ 
--------------------------------------------------------------IV--------------------------------------------------------------- 
Sobre a Assembleia Municipal Jovem, o Vereador informa que o projeto lançado no 
ano passado está novamente em andamento, com alunos do Ensino Secundário e 
Profissional. Mais diz que para 2020 os jovens deputados estão definidos e a primeira 
sessão é dia 15 de janeiro. Os jovens discutirão temáticas, votarão as propostas 
lançadas pelos jovens e, no final, haverá uma proposta de trabalho. A autarquia 
disponibiliza 6000€ para o projeto.------------------------------------------------------------------------------ 
Relativamente ao projeto do ano passado, em dezembro, o jovem que propôs a 
colocação dos Mini-Ecopontos nos mirantes, viu a sua proposta começar a ser 
executada estando a ser colocados Ecopontos em três mirantes, um deles já está a ser 
utilizado. Carmo Sequeira pergunta se os alunos vão ser avisados das datas e o 
Vereador responde afirmativamente, dado que vai ser enviada a convocatória. João 
Curvelo alerta para o facto de à mesma hora haver jovens que têm Olimpíadas de 
Economia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------V--------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao “CMJL em movimento”, após ter referido algumas reuniões 
preparatórias e de organização do evento, Orlando Ferreira passa a palavra a Marco 
Aurélio e a Pedro Martins, que são os dois mentores principais da organização. 
Informam que, em breve, acontecerá uma nova reunião de organização com as 
Associações de Estudantes da Escola Secundária e da STATUS, e com as Direções do 
AEL e da STATUS. Marco Aurélio diz objetivo do evento é divulgar e promover o 
trabalho feito pelas entidades do CMJL e fazer uma aproximação com os jovens, 
contudo na edição de 2019 sentiram que muitos jovens que não têm contacto com as 
associações do CMJL não estiveram presentes, pelo que inicialmente pensaram em 
fazer uma edição escolar em 2020. Diz ainda que numa das reuniões se concluiu que 
seria difícil às Associações do CMJL estarem presentes durante a semana nas Escolas, 
pelo que é necessário perceber quais as iniciativas que podem cativar os jovens, ao 
que é necessário ouvir os jovens. O representante da JS disse que as Associações de 
Estudantes ficaram de fazer inquéritos aos jovens para apurar os interesses e 
comprometê-los a participarem na atividade, motivo pelo qual os moldes do “CMJL 
em movimento” ainda não estão definidos.---------------------------------------------------------------- 
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Orlando Ferreira diz que o programa do evento será trabalhado na próxima reunião 
do CMJL e pergunta a André Carvalho se a STATUS já inquiriu os jovens. João Curvelo 
da Escola Secundária responde que as duas Associações de Estudantes ficariam de 
fazer o mesmo inquérito para haver um só critério de respostas, ao que o Vereador 
solicita a aplicação do inquérito logo que possível. ---------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------VI--------------------------------------------------------------- 
Orlando Ferreira diz que o Plano Municipal de Juventude da Lousã (PMJL), onde o 
CMJL identificou as Linhas de Orientação Geral da Política Municipal para a 
Juventude, foi aprovado na última reunião e está on-line no site da CML, considerando 
que todos leram. Solicita aos Conselheiros se pronunciem com contributos e 
compromissos para 2020, identificando a área e o objetivo, e que enviem à secretária 
do CMJL registará para um registo em ata mais conciso e concreto.--------------------------- 
Carla Henriques diz que os pais da Escola Secundária gostariam de fazer uma feira ou 
uma ação onde os jovens conhecessem as várias profissões que existem.-------------------- 
Sofia Gonçalves diz que o Cabril assinou um protocolo com o Centro Paroquial de 
Serpins para que as crianças possam iniciar a prática de Badminton no âmbito da 
área 1 - educação e formação. Já na área 2 - Cultura organizou um convívio de natal 
entre pais e atletas e pretende iniciar um estágio de páscoa e outro de início de 
época no verão; na área 3, o Cabril efetuou uma candidatura ao IPDJ para que os 
jovens tenham mais autonomia, a desenvolver ao longo do ano. Na área 4 - 
Ambiente, o clube passou a ter copos reutilizáveis que serão comprados pelos 
utilizadores a 0,50€ para substituir os habituais copos descartáveis nos encontros, já os 
árbitros deixarão de registar em papel os resultados dos jogos, passando todos os 
registos para o formato digital (tablets que foram comprados no âmbito de uma 
candidatura). Na área 5 – Saúde, o clube realiza muitas iniciativas de promoção de 
estilos de vida saudáveis, tendo em conta que é uma entidade desportiva. Na área 9 - 
Fomentar a paz, no âmbito da Bandeira da Ética [www.bandeiradaetica. ipdj.gov.pt] 
sempre que há um comportamento ético a valorizar, o Clube dá ao jovem uma senha 
para ir comprar um gelado à Gelataria Própoli, tal como já fazia em situações de 
Mérito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Craveiro diz que a Associação de Estudantes da Escola Secundária da Lousã 
tem trabalhado no âmbito da área 3 – Cidadania e que está a tratar do inquérito 
para o CMJL em movimento e organizou um debate político com todos os partidos 
com assento parlamentar; nas áreas 2 e 8 desenvolveu com o Espaço J ações cívicas 
sobre voluntariado local nacional e internacional e no domínio da cidadania, bem 
como iniciativas com voluntários estrangeiros e promoção voluntariado; na área 5, da 
Saúde, convidaram uma nutricionista para ir à Escola falar sobre hábitos de atividade 
física e bem-estar alimentar. Diz ainda que pretende associar-se a Carla Henriques 
para desenvolver a atividade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Aurélio analisa a atividade da JS por áreas:  Área 1 – Pretendendo aumentar as 
salas e fazer reforço do acompanhamento ao estudo, há uma sala de momento uma 
sala onde os jovens podem estudar em horário alargado. Quanto às obras na Escola 
Secundária, sugere ao CMJL fazer-se uma tomada de posição conjunta; Área 2 – 
Sobre Criatividade e Cultura diz que, dado que as obras do cine-teatro vão 
acontecer, a JS tem interesse em pensar uma programação adequa para jovens. 
Sugere que haja ingressos gratuitos para os museus e tem divulgado os transportes 
para as praias fluviais; Área 3 – pretende dar apoio ao objetivo 1, bem com as ações 
de solidariedade no âmbito do banco de voluntariado; Área 4 – sobre o Ambiente, diz 
estar disponível para colaborar, por exemplo no Plástico Zero e sugere fazer-se uma 
ação durante a noite de sexta e sábado para evitar resíduos no chão, bem como 
trabalho de reativação do “Lousã a Pedalar”; Área 5 – sobre a saúde e pretendendo-
se aumentar e manter os espaços desportivos, alguns elementos da JS já 
apresentaram uma proposta ao Orçamento Participativo de “Pump tracks” e poderão 
reavaliar apresentar novamente uma proposta; Área 6 – sobre Direitos Humanos, a JS 
tem promovido o associativismo jovem e espera continuar; Área 8, no que concerne a 
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mobilidade e à Rede de Transportes da Lousã, a JS está atenta ao MetroBus e tem 
tomado posição sobre este assunto em congressos do PS e da JS.------------------------------- 
Marta Correia sugere que um ou mais documentos de Tomada de Posição sejam 
redigido pela JS e previamente enviados ao CMJL para se aprovar na reunião 
seguinte, definido também para quem as Tomadas de Posição seriam enviadas.----------  
Carmo Sequeira da Escola Secundária pergunta qual seria o fundamento da Tomada 
de Posição, pois está tudo previsto, há obras à espera de serem executadas, mas está 
tudo orientado. João Curvelo diz que houve atrasos nas obras e as coisas não 
aconteceram, pelo que faz sentido fazer a tomada de posição pelos atrasos, para 
que não se repitam. João Craveiro diz que no dia anterior houve notícias de 47 milhões 
para a requalificação das escolas. Orlando Ferreira diz que há tempo de redigir o 
documento até ao próximo CMJL.----------------------------------------------------------------------------- 
Fátima Correia diz que o IEFP – Serviço de Emprego da Lousã se enquadra na Área 1 
(Educação e Formação) e na Área 7 (Emprego e Empreendedorismo), sendo  
pertinente identificar as pessoas que querem trabalhar nessas áreas e fazer um plano 
para passar à ação, com articulação entre escolas e escolhas sobre a oferta 
formativa do território, até porque o IEFP tem possibilidade de alterar as suas áreas 
formativas em função do interesse dos jovens. Considerou importantes os Estágios de 
Verão e sua a articulação com as empresas, projeto que pode ainda melhorar. 
Informa que o IEFP vai iniciar um curso em fevereiro de nível 5 e sublinhando que esta 
entidade não se destina apenas às pessoas desempregadas. Assim, propõe-se a 
realizar sessões de técnicas de procura de emprego nas escolas do AEL com técnicos 
especializados, e propõe-se a divulgar o IEFP on-line, que considera ser um espaço 
interessante para quem procura formação contínua.-------------------------------------------------- 
Fátima Correia continua detalhando a formação que tem disponível e informa diz que 
pode desenhar ações formativas conforme o perfil dos jovens. Diz ainda que gostaria 
de trabalhar com a Associação Empresarial Serra da Lousã, fazer o diagnóstico das 
empresas e mercado de emprego e trabalhar mais em articulação com entidades 
como a CIMRC. Diz ainda que há áreas que os jovens não escolhem, como a 
eletricidade, mas que as empresas valorizam e são profissões que bem remuneradas.-- 
No que concerne às áreas 1 e 7, Fátima Correia faz algumas sugestões ao CMJL 
[conforme anexo no final da presente ata - Reunião do CMJL - 8/01/2020 Síntese da 
intervenção do SE da Lousã.]---------------------------------------------------------------------------------------- 
Carmo Sequeira diz que os jovem deveriam de ter em conta a formação profissional 
com mais seriedade.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Curvelo diz que a Associação de Estudantes já enviou o seu Plano de Atividades 
ao AEL, que não incluiu a parceria com o IEFP mas que poderá inserir.------------------------- 
Mariana Silva diz que a ARCIL está a contribuir para a área 1, objetivo 3 onde um dos 
pontos é o apoio aos jovens com NEECP nomeadamente nos Centros de ATL. Há um 
acordo com a Segurança Social e com o AEL, em que a ARCIL é responsável por 
crianças até aos 14 anos mas a entidade tem todo o gosto em colaborar com outras 
faixas etárias, até porque cruza com o objetivo 2 da área 6 Direitos Humanos. A ARCIL 
está a redigir uma exposição ao Instituto de Segurança Social/Centro Distrital de 
Coimbra no sentido de tentar obter aumento do apoio financeiro por parte da 
Segurança Social, com recursos principalmente humanos, para apoiar estas crianças e 
jovens, mas há um grupo que ficará sem respostas, solicitando o apoio do CMJL para 
a concretização do 2.º ponto, do objetivo 3, da área 1 do Plano Municipal de 
Juventude da Lousã.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Craveiro pergunta o que acontece aos jovens dos 14 anos para cima e Mariana 
Silva responde que na EB n.º 1 há resposta do Programa Escolhas - Espaço J, que na 
Secundária há o COJ da Cáritas e que na EB n.º 2 a partir dos 12 anos a Cáritas 
também presta serviços. Mariana explica que as entidades que acolhem as crianças e 
jovens com deficiência ficam com encargos muito maiores pelo acolhimento especial, 
devido à necessidade de apoio especializado, e que não há vagas para todos. Diz 
ainda que a ARCIL apoia as crianças deficientes mais novas, mas que os mais velhos 
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não têm tantas respostas e que se deve incluir estas crianças e jovens com 
deficiências nos espaços com as restantes.---------------------------------------------------------------- 
Pedro Martins, agradece a confiança que os parceiros depositam na ACTIVAR e no 
Espaço J E7G e diz que esta entidade e projeto se envolvem em quase todas as áreas 
do Plano Municipal de Juventude. Refere o Espaço J tem três áreas de intervenção 
(Medida 1 – Educação e Formação; Medida 2 – Apoio ao Empreendedorismo e 
Emprego Jovem; Medida 3 – Participação Social e comunitária) e dois espaços (EB n.º 
1 e junto à igreja) que o projeto continua até ao final de 2020. Refere que a ACTIVAR 
também trabalha na área do Voluntariado Internacional, Campos de Trabalho e Mata 
do Sobral.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador agradece a presença da responsável da Pousada, Sofia Melo, que diz 
que apesar de alguns jovens não o saberem, a Pousada está aberta todo o ano, com 
bons resultados; as Pousadas são geridas pela Movijovem e existem 42 pousadas 
(interior, cidade, históricas, praias) e programas sociais (campos de férias, desportivos). 
Em 2019 a ocupação da Pousada da Lousã subiu 20%, e desde 2016 a taxa de 
ocupação subiu mais de 100%. As estadias de 1 noite têm sido prolongadas por 3 
noites, com a presença de escolas e estágios desportivos, pessoas estrangeiras e com 
o mercado Francês em crescimento. Sofia Melo diz que a Pousada está naturalmente 
disponível para parcerias, reuniões, estágios, exposições que os jovens queiram 
dinamizar. Informa que a 22 de janeiro aí vai decorrer uma formação gratuita sobre 
turismo de base comunitária, com 8h, convidando os interessados a fazerem inscrição. 
A responsável diz ainda que a Câmara Municipal da Lousã tem mostrado bastante 
abertura para as iniciativas juvenis, pelo que a Pousada tem todo o interesse em 
colaborar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Curvelo mostra intenção em divulgar a ação de formação e Sofia Melo diz que 
enviará informação, pedindo que fiquem atentos ao Cartão Jovem. Orlando Ferreira 
informa que o Pelouro da Juventude está a trabalhar no Cartão Jovem Municipal. 
Mariana Silva pergunta se o Cartão Municipal dá apoios ao nível local e nacional e o 
Vereador responde que sim; Sofia Melo explica o funcionamento dos Cartões Jovens e 
Amélia Vicente informa sobre o Cartão Mega.------------------------------------------------------------ 
Amélia Vicente diz que quando o Cabril promove um torneio, propõe a Pousada 
como alojamento, bem como a CML. Sofia Melo informa que a Pousada tem 
descontos no âmbito do “Desporto em Movimento” e que a lotação é de 64 camas.--- 
Antes de terminar a reunião, Amélia Vicente informa que, no âmbito da elevação da 
Morna a Património da Humanidade, a Filarmónica Serpinense pretende fazer um 
concerto onde se convide alguém de origem Cabo-Verdiana.------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------VII--------------------------------------------------------------- 
No final da reunião, Orlando Ferreira recorda as datas de reunião: 
29 abril – no Espaço J da Lousã, com uma morna-------------------------------------------------------- 
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 
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Aprovada no CMJL 8 de julho de 2020 
 

Anexo  
 
 

Enviada: 20 de janeiro de 2020 20:49 
Para: Marta Correia <Marta.Correia@cm-lousa.pt> 
Cc: Orlando Ferreira <Orlando.Ferreira@cm-lousa.pt>; Diamantino Conceição Santos 
<diamantino.santos@iefp.pt> 
Assunto: Reunião do CMJL - 8/01/2020 Síntese da intervenção do SE da Lousã 
 
Boa tarde Marta, 
 
(…) 
 
Ponto de Situação: 
 
Considero que o IEFP – Serviço de Emprego da Lousã enquadra-se na Área 1 
(Educação e Formação) e na Área 7 (Emprego e Empreendedorismo). 
 
Em termos gerais, considero pertinente serem identificados os representantes do 
Conselho Municipal da Juventude por Área, no sentido de serem programadas reuniões 
restritas de trabalho. Era uma forma de aferirmos a pertinência dos contributos de cada 
parceiro, se seriam isolados ou em articulação e a calendarização ou programação da 
atividade. Consideramos que o documento “Plano Municipal” está bem elaborado e 
congratulamos a iniciativa, todavia permitam-nos apresentar alguns contributos 
referidos na reunião, numa perspetiva de reflexão e propostas de atividades a serem 
promovidas pelo IEFP. 
 

1) Área 1 - Educação e Formação 
 

Objetivo 1 (Melhorar e ampliar a oferta formativa) 
                Este objetivo está muito relacionado com o Objetivo 1 da Área 7 (contribuir 
para o melhor ajustamento entre a oferta educativa e as necessidades do mercado). 

 
PMJL “Desenvolver um Plano de Iniciativas mais ativas e dinâmicas (oficinas, 

seminários, feiras de educação,  formação e de emprego) com a Câmara Municipal, 
entidades locais e regionais, fora do contexto de sala de aula.”  

SE Lousã: Apesar da feira do emprego ser organizada pela CIM, consideramos 
que localmente e anualmente se pode organizar uma feira de “Orientação Profissional e 
de Emprego”. Com esta atividade, as entidades formadoras poderiam apresentar o plano 
de formação aos jovens e à comunidade local e poderiam ser dinamizadas sessões de 
divulgação das medidas ativas de emprego para os jovens que não conseguem ingressar 
no ensino superior. Também seria interessante convidar entidades empregadoras para 
falarem das áreas profissionais mais valorizadas no mercado de emprego e de boas 
práticas com jovens.   
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Objetivo 2 (Preparar para a entrada no mercado de trabalho) 
 
                PMJL “Manter o Programa Escolhas - Espaço J para, entre outros, 
desenvolver o Programa de Estágios com entidades e empresas locais, de modo a 
que os jovens tomem contacto direto com os seus cursos. 
                SE Lousã: Considero pertinente que sejam definidos Planos de Estágios ou 
Planos de Atividades Ocupacionais/tempos livres, ajustados a faixas etárias e áreas 
profissionais. Seria interessante serem identificadas áreas profissionais e os jovens no 
ato da candidatura terem a possibilidade de se candidatarem a uma área de interesse. 
Tínhamos noção das expetativas deles e se havia necessidade de se trabalhar conceitos e 
valorização de determinadas profissões. No caso dos jovens com o objetivo de terem 
um contato direto com os seus cursos, serem identificadas as entidades empregadoras e 
estas serem envolvidas numa dinâmica na “Feira de Orientação Profissional e do 
Emprego” – partilharem boas práticas neste âmbito, no sentido de envolverem os jovens 
e canalizarem mais participantes. Não sei se fazem avaliação formal destes estágios para 
aferir o impacto nos jovens, ou seja, se os participantes avaliam as atividades realizadas, 
o envolvimento do interlocutor/orientador do estágio e o cumprimento do Plano 
Individual do Estágio/Atividade Ocupacional. 
 

PMJL” - Melhorar a interligação entre escola e mercado de trabalho, 
proporcionando acompanhamento à entrada no 1.º emprego. 

SE Lousã: Acrescentava o IEFP “ escola, IEFP e mercado de trabalho. 
                  Incluía a articulação com a Associação dos Estudantes para 

motivarem os jovens a participarem nas sessões de “Divulgação de Medidas Ativas de 
Emprego (Estágios Profissionais e Contrato-Emprego) e Cursos de Especialização 
Tecnológica (para jovens com o 12º ano que pretendam obter uma qualificação 
profissional de Nível 5)”, a dinamizar no fim do ano, em ambiente escolar. 

                  Acrescentava a possibilidade de ser integrado no próximo ano letivo, 
uma atividade em contexto de sala, destinado a Técnicas de Procura de Emprego, 
promovidas por uma Técnica de Emprego e uma Técnica de Orientação Profissional, 
bem como a exploração do IEFPONLINE, de forma a clarificar a missão do IEFP, 
públicos que abrange e capacitar os jovens a utilizarem as ferramentas disponíveis na 
procura de emprego. 

                 
 
PMJL - Divulgar e apoiar os/as jovens a usufruírem de Programas e Bolsas já 

existentes e criar Bolsas para o Ensino Superior e/ou Universidades de Verão para 
jovens com carências económicas. 

SE Lousã: Consideramos que deveria estar mais clarificado este ponto. Por uma 
lado, que tipo de programas, se são do IEFP ou outras entidades; por outro, que tipo de 
bolsas para o ensino superior. Não sei se todos os alunos com necessidades especiais ou 
orgânicas têm conhecimento que existem vagas especificas para se candidatarem ao 
Ensino Superior (inclui doentes crónicos). 
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2) Área 7 - Emprego e Empreendedorismo 
 

Objetivo 1 (Contribuir para o melhor ajustamento entre a oferta educativa e as 
necessidades do mercado) 
 
            SE Lousã: Consideramos que o envolvimento da AESL é imprescindível para a 
concretização deste objetivo. Salvo melhor opinião, a AESL devia efetuar o diagnóstico 
das necessidades do território, junto dos seus associados e depois comunicar os 
resultados à CML, CIM e IEFP. O inquérito poderia ser elaborado em articulação com o 
IEFP. Saliento que já reuni com o Dr. Carlos Alves e partilhei algumas questões, que 
informalmente a AESL iria abordar junto das entidades empregadoras contatadas, na 
sequência de uma atividade deles. 
                                 Consideramos também, que o Agrupamento de Escolas da Lousã, a 
Escola Profissional da Lousã e as entidades formadoras externas deveriam reunir com o 
objetivo de refletir nas saídas profissionais a promover no território, em cada ano civil, 
para não se duplicar ações de formação para os mesmos públicos e em articulação, 
apresentarmos um plano ajustado às necessidades do tecido empresarial e interesses dos 
jovens. 
 
                PMJL: “Dar a conhecer aos jovens as potencialidades da oferta educativa/ 
formativa existente e informações sobre o mercado de trabalho.” 
                SE Lousã: Consideramos que as sugestões anteriores e se os parceiros 
estiverem alinhados e com espírito cooperativo       respondem a este ponto.  
                                Sugerimos que no site da CML, destinado aos jovens possa ser 
incluído dois form: Oferta Formativa dos diferentes parceiros; Ofertas de Emprego. Esta 
sugestão também está relacionada com o Objetivo 3 - Promover a divulgação de ofertas 
de emprego e as competências 
de procura ativa de emprego 
 
Objetivo 2 (Promover e incentivar o emprego e o empreendedorismo) – os pontos 
deste objetivo, na minha opinião, podem ser incluídos noutros objetivos para o 
documento ser mais acessível de interpretar.  
 
Objetivo 3 (Promover a divulgação de ofertas de emprego e as competências de 
procura ativa de emprego) 

Há omissão do IEFP que reconheço que foi lapso.  O IEFP disponibiliza 
serviços de orientação online de apoio à gestão da carreira, úteis para 
todos os cidadãos, principalmente para quem procura emprego, está 
interessado em criar um projeto empresarial, pretende reequacionar o seu 
projeto profissional ou tem de efetuar escolhas educativas e formativas. 
Alerto que os jovens desconhecem a missão do IEFP, as intervenções 
referidas e no âmbito do Garantia Jovem, as medidas de emprego e de 
formação profissional destinadas aos jovens, bem como as ferramentas 
que estão disponíveis no IEFPONLINE para os apoiar na procura de 
emprego.  Muitos, após conclusão do 12º ano, não se inscrevem no 
Serviço de Emprego e quando uma entidade empregadora lhes fala dum 
Estágio Profissional é que se deslocam ao IEFP para efetuar a inscrição 
por ser obrigatório. Daí falar da articulação com a Associação dos 
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Estudantes para avançarmos com sessões de divulgação de Estágios 
Profissionais e assim, conseguirmos estar perto deles e eles terem uma 
referência que o IEFP os pode apoiar no 1ª Emprego.  

                                Estamos recetivos, após a conclusão do Ensino Secundário a 
desenhar percursos formativos de Técnicas de Procura de Emprego (TPE), com os 
seguintes módulos: 

1) Desenvolvimento pessoal e TPE 
2) Comunicação assertiva e TPE 
3) Competências Empreendedoras e TPE 

 
Reitero na sessão de esclarecimento de exploração do IEFPONLINE, não 
só como uma oportunidade de estarmos junto deles e conhecerem os 
técnicos/serviço para os ajudar a encontrar um emprego, mas também 
para lhes dar a conhecer o acesso a um conjunto de recursos e serviços 
facilitadores da sua inserção no mercado de trabalho. Para os candidatos 
existe um espaço reservado à Procura de Emprego, com “Ajudas 
Práticas” para:  elaborar o seu CV; responder a anúncios de emprego; 
realizar candidaturas espontâneas; preparar-se para entrevistas de 
emprego.  
Por outro lado, existe o Portal Vi@s com vários módulos: 
- Vi@s Competênciass para o Trabalho 
- Vi@s Contacto Profisisonal 
- Vi@s Exploração 
- Vi@s Empreendedorismo. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


