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

 
Aos oito dias de julho de dois mil e vinte, nesta vila da Lousã, reuniu on-line na 
Plataforma Zoom, o Conselho Municipal de Juventude da Lousã (adiante designado 
CMJL) com a presença dos seguintes representantes: ------------------------------------------------ 
O Presidente da Câmara Municipal, Luís Antunes, e 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); João Craveiro (da Associação de Estudantes da Escola Secundária); 
André Carvalho (da Associação de Estudantes da STATUS - Escola Profissional); Sandra 
Mónica (CABRIL - Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã – 
Serpins); Marco Aurélio Sequeira (Juventude Socialista); Firmino Serra (Agrupamento 
656 Corpo Nacional de Escutas Lousã).----------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes enquanto Observadores Permanentes os seguintes representantes: 
Carmo Sequeira (Agrupamento de Escolas da Lousã, AEL);  Diamantino Santos (IEFP); 
Maria Amélia Vicente (Associação Filarmónica Serpinense); Claúdia Moreira e Carla 
Henriques (Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária);; 
Eduardo Luís Cortez Gonçalves (Associação Desportiva Serpinense); Ana Soraia 
Correia (Lousã Volley Clube); Mariana Antunes (Montanha Clube, justificada); Viktorija 
Guzeva (Bloom Associação Sociocultural); Rita Isabel Mano (Clube de Desbravadores 
de Serpins / Juventude Adventista); Mariana Pinto Silva (ARCIL); Margarida Catulo 
(Associação Princesa Peralta).----------------------------------------------------------------------------------- 
Esteve presente, enquanto convidada, a representante do IPDJ, Celeste Moura.---------- 
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 e apresentaram justificação de falta os representantes: da 
ACTIVAR (Pedro Martins); do Agrupamento de Escuteiros de Serpins (Ricardo Serra).------ 
Não estiveram presentes os seguintes Observadores Permanentes: Daniela Simões 
(STATUS - Escola Profissional da Lousã e Konkrets); Susana Correia (Sociedade 
Filarmónica Lousanense, justificada); Clube Académico das Gândaras (Jorge Correia); 
Grupo Desportivo Arouce Praia (António Carvalhinho); José Caetano (Rugby Club da 
Lousã); Sara Cruz (Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco 
Lugares). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às 18h15 deu-se início aos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aprovação da Ata da Reunião de 2020-01-08;--------------------------------------------------------- 
2. Ponto antes da Ordem do Dia;------------------------------------------------------------------------------- 
3. Informações;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Política Municipal para a Juventude: Plano Municipal de Juventude.------------------------ 
--------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------- 
Agradecendo a presença dos Conselheiros, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Antunes, inicia a reunião do CMJL e dá nota da importância deste tipo de reuniões, 
da necessidade dos contributos de todos para ir ao encontro das necessidades e para 
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que as iniciativas desenvolvidas tenham impacto nas expectativas dos jovens. Sobre a 
situação de pandemia, realça o desempenho de alunos e professores para se 
adaptarem ao Ensino à Distância, e deseja que a aprendizagem dos usos e meios 
digitais possam ser uma boa ferramenta para complementar o ensino presencial. A 
todos os que já iniciaram a fase de exames, deseja bons resultados e boa sorte. 
Relativamente a projetos que serão implementados ainda este ano, assinala que o 
Voluntariado para a Natureza e Florestas é um objetivo absolutamente relevante e 
que a Câmara Municipal que ampliar a participação juvenil, citando também as  
Férias Ativas como iniciativa para outro segmento etário e como resposta às jovens 
famílias mais vulneráveis.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luís Antunes faz um agradecimento pela forma como, coletivamente, os jovens do 
concelho da Lousã se tem comportado e, referindo a sua responsabilidade e 
consciência, apela a que mantenham a atitude cidadã que tem sido exemplar, 
evitando os comportamentos de risco, desta forma permitindo minorar os impactos 
sociais e económicos da COVID-19.---------------------------------------------------------------------------  
O Presidente assinala que, no âmbito da Regeneração Urbana, a Câmara Municipal 
está a fazer um conjunto de obras, cujo ritmo não tem sido o que mais satisfaz, 
havendo sempre transtornos, resistências e dúvidas quando há obras; diz que o 
objetivo é valorizar e privilegiar a circulação pedonal, reduzindo a velocidade de 
circulação dos veículos no centro da vila, bem como criar espaços de socialização. 
Informa também que estão aprovadas duas candidaturas que complementam com 
mobilidade urbana sustentável que alterar melhorar acessos nas zonas entre a antiga 
Estação da Lousã e o Parque Municipal de Exposições. Sobre o MetroBus, que tem sido 
um processo longo, diz que há agora uma confiança acrescida na concretização do 
projeto, tendo sido foi lançado a 24 de junho uma empreitada entre o Alto de S. João 
e a Portagem, o que confere uma atratividade maior ao concelho da Lousã, 
facilitando a mobilidade para Coimbra.--------------------------------------------------------------------- 
Luís Antunes diz ainda que em junho também se iniciou a empreitada para a 
modernização do Cineteatro, um investimento de 2 milhões de euros, que é também 
um desejo dos jovens. Lamentando não poder acompanhar a reunião até ao seu final, 
agradece a presença dos Conselheiros, desejando um bom período de férias.------------- 
Após a intervenção de boas-vindas, o Vereador da Juventude, Orlando Ferreira, 
coloca à aprovação a ata anterior de 2020-01-08, que é aprovada por unanimidade.-- 
-------------------------------------------------------------II----------------------------------------------------------------- 
Quanto ao Ponto Antes da Ordem do Dia, o Vereador solicita aos Conselheiros que se 
inscrevam para intervir, havendo duas inscrições.-------------------------------------------------------- 
Celeste Moura diz que, no que diz respeito aos projetos que estão a decorrer, foram 
aprovados pelo IPDJ os projetos da ACTIVAR e pela CMLousã, sendo importante que 
outras entidades e associações locais concorram aos programas: ------------------------------ 
- 1 + 1 OTL Longa Duração (1 ACTIVAR + 1 CMLousã);-------------------------------------------------- 
- 1 OTL Curta Duração (ACTIVAR); ----------------------------------------------------------------------------- 
- Projeto Voluntariado para a Natureza e Floresta (ACTIVAR + Aflopinhal + CMLousã + 
Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho); ------------------------------------------------------------------- 
O IPDJ propõe a comemoração do Dia da Juventude, a 12 de agosto, com o tema 
da Defesa do Ambiente; a entidade vai fazer atividades quer nas praias do litoral, quer 
nas praias do interior.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Marco Aurélio recorda que na última reunião de CMJL ficou de obter informações 
sobre as obras da Escola Secundária da Lousã, trabalho que foi feito, e que ficou de 
redigir uma Proposta de Tomada de Posição do CMJL sobre essas obras. Assim, lê a 
sua proposta de Tomada de Posição (Anexo 1).--------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente considera a proposta absolutamente pertinente e diz que as 
diligências por parte da CML têm sido tomadas, pensando que será possível efetuar 
uma candidatura a fundos comunitários para as obras de beneficiação e de melhoria 
de todo o ambiente escolar; acrescenta ainda que aguarda informações do Ministério 
da Educação sobre os procedimentos a tomar para remoção do fibrocimento, ou 
eventual regulamentação.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não vendo inconveniente em remeter o ofício ao Ministério da Educação, o Vereador 
pergunta aos Conselheiros se alguém se opõe ao envio da Tomada de Posição, sendo 
unânime que deve ser enviada.--------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador solicita a Marco Aurélio que lhe remeta a proposta da Tomada de 
Posição redigida pela JS, para a encaminhar ao Sr. Ministro da Educação.------------------- 
Carmo Sequeira refere alguns problemas do espaço escolar e diz que as salas são 
desajustadas à realidade atual; há dificuldade em dar condições aos jovens e é 
necessário adequar o espaço da escola aos tempos, pois a obra está prometida mas 
não aconteceu até à data, pelo que não é demais lembrar esta preocupação. --------- 
O Vereador responde que é importante sublinhar junto da tutela que esta é uma 
preocupação de todos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Honório realça, de bom grado, o apoio que a Câmara Municipal tem dado aos 
jovens em tempo da COVID-19, nomeadamente através da distribuição de 
alimentação e material informático.--------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador diz que não se sente à vontade com reuniões a distância e Carmo 
Sequeira diz que se pode imaginar o que foi o Ensino a Distância com crianças e 
jovens.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rita Mano diz que os Desbravadores planificaram atividades de verão para jovens, 
que pretendiam acolher 25 jovens no concelho numa ação que tinha por objetivo a 
interação entre jovens e entre os mais idosos na zona do Prilhão e Vilarinho e lamenta 
que tal não tenha acontecido devido à COVID.--------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------III---------------------------------------------------------------- 
O Vereador recorda que houve muitos cancelamentos devido à COVID-19, como o 
São João, a AMJL 2020, o CMJL em movimento 2020, o Orçamento Participativo da 
Lousã 2020, a oficina Mexer na música, Tocar a vida da Noite Saudável da Região de 
Coimbra e eventos da CIMRC como a Feira Intermunicipal de Profissões e Formação 
Superior “Realiza-te”; Concurso Intermunicipal de Ideias de negócio devido ao 1.º 
prémio da “Sneakers Move” da EPL, com CIMRC – Bootcamp 18 e 19 de abril.-------------- 
Orlando Ferreira informa sobre as ações em andamento e Marta Correia refere que: --- 
- Até ao dia 24 de julho, é importante que os Conselheiros façam propostas de 
alteração ao Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Superior 
Residentes no Município da Lousã;----------------------------------------------------------------------------- 
- Está a ser renovado o Banco de Voluntariado da Lousã, foi assinado protocolo com a 
CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, pelo que podem 
inscrever-se para fazer voluntariado em espaços como Lares e Centros de Dia, na 
ACTIVAR, ou no Canil Municipal, entre outros sendo as inscrições feitas no portal 
https://portugalvoluntario.pt/; mais solicita a divulgação do Banco;----------------------------- 
- A Lousã, integrada na Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, fez um Diagnóstico 
Local sobre o estado da Saúde na Lousã e pretende fazer um Plano de Ação 
Municipal para a Saúde. Pretende que os cidadãos respondam a um inquérito, sendo 
muito importante que todos os Conselheiros o preencham https://pt.survey 
monkey.com/r/saude-municipios; ------------------------------------------------------------------------------ 
- Estão abertas as Praias Fluviais com Bandeira Azul (Sra. Piedade, com lotação de 87 
pessoas e Bogueira com máximo de 188 pessoas), a Praia da Sra. da Graça com 
lotação de 645 (não tem ainda a Bandeira devido aos incêndios de anos anteriores); 
está também aberta a Piscina Carlos Reis com 40 pessoas de lotação e circuitos de 
circulação definidos; A Agência Portuguesa do Ambiente definiu as lotações dos 
espaços e todas as 3 praias têm Bandeira Acessível;--------------------------------------------------- 
Mariana Antunes aproveita para informar que, ao contrário do que lhe aconteceu 
noutros locais, se sentiu muito segura na praia da Bogueira, onde havia respeito.---------- 
O Vereador continua referindo que:--------------------------------------------------------------------------- 
- Está a iniciar-se a Campanha de Prevenção do Cancro Cutâneo - Cerca de 90% do 
Cancro cutâneo tem relação com os exageros de exposição ao sol, sobretudo na 
infância, adolescência e adulto jovem, pelo que pede que os Conselheiros sejam 
veículos de informação;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Houve retoma do Programa Desportivo Marcha e Corrida (à 2.ª Feira com treino 
físico; 4.ª e 6.ª com caminhadas); ----------------------------------------------------------------------------- 
Orlando Ferreira diz que a ACTIVAR, que não pode estar presente, enviou alguma 
informação, e solicita que Marta Correia informe:------------------------------------------------------- 
- Já se iniciaram os Estágios de Verão na CML (serão 60 com organização do Espaço J 
E7G) e já foram contactados, pelo Espaço J E7G, os/as jovens que vão fazer estágios 
durante o mês de julho em várias áreas da Câmara Municipal, como Bombeiros, 
Biblioteca, Turismo, Informática, Educação, Castelo ou Centro Logístico.---------------------- 
- Também já se iniciou na CML um OTL Longa Duração, do IPDJ, também desde dia 6, 
para desenvolver competências nas áreas da Saúde, da Ação Social, entre outras, 
candidatura feita com o apoio da ACTIVAR.-------------------------------------------------------------- 
- Conforme falado pelo Sr. Presidente e Celeste Moura estão abertas as inscrições para 
o Voluntariado para a Natureza e Floresta “A tua montanha o teu lugar", do IPDJ: há 
16 vagas para jovens entre os 18 e os 30 anos, sendo extremamente pertinente que os 
jovens se envolvam na proteção da nossa serra. De 17 de agosto a 25 de setembro, 5h 
por dia durante uma quinzena, direito a seguro e uma bolsa diária de 12€.------------------- 
- O CLDS iniciou funções a 4 de maio e decorrerá até fevereiro de 2023 dinamizado 
pela ACTIVAR e, está atento ao PMJL; Fomos informados de que vai cumprir o definido 
no PMJL em: Área 1 Educação, Área 5 Saúde, Área 6 Direitos Humanos, Área 9 Paz e 
Segurança. Contudo, o que está na Área 7 Emprego e Empreendedorismo (divulgar 
ofertas de emprego e melhorar competências na procura ativa de emprego) não vai 
ser tratado pelo CLDS;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A ACTIVAR enviou também informação sobre outros projetos do IPDJ: ------------------------- 
- Projeto “Um olhar no outro” [Período: 6 julho a 5 agosto] desenvolvido por uma jovem 
voluntária, um programa OTL – Curta Duração, que irá envolver 10 jovens participantes 
em atividades sobre Cidadania e Participação Cívica. ----------------------------------------------- 
- Projeto “Cresce em equipa [Período: 6 de julho a 4 de setembro] desenvolvido por 
um jovem licenciado em Desporto, um OTL – Longa Duração que tem como objetivo 
criar um conjunto de atividades desportivas e de desenvolvimento sociocultural nos 
jovens participantes das férias do Espaço J.---------------------------------------------------------------- 
- Projeto “Gerações ON” [Período: 27 de julho a 28 de agosto], no âmbito do 
programa Geração Z, tem por objetivo criar um conjunto de atividades lúdicas e 
cognitivas para o público sénior e irá ser oferecido a várias IPSS do concelho. Terá a 
participação de três jovens numa modalidade de voluntariado online.------------------------ 
Marta Correia informa ainda que a Pousada da Juventude da Lousã tem nova 
responsável, Bárbara Oliveira, que mantém a disponibilidade em colaborar com o 
CMJL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------IV--------------------------------------------------------------- 
No ponto 4. Política Municipal para a Juventude: Plano Municipal de Juventude, 
Orlando Ferreira diz que o documento tem vindo a ser trabalhado nos últimos tempos 
e pergunta se as entidades se querem pronunciar. 
Nenhuma entidade se pronuncia, pelo se assinala a dificuldade em fazer trabalho a 
distância, o que não se torna agradável, nem permite constituir grupos de trabalho na 
reunião. Com a concordância dos Conselheiros, a monitorização da concretização 
das ações do Plano é deixada para a reunião de outubro. 
O Vereador pergunta se há mais intervenções e Marta Correia diz que se esqueceu de 
informar que a Activar está à procura de duas pessoas que apoiem a abertura da 
Casa da eira do Talasnal ao fim de semana – informações no Facebook da entidade e 
recrutamento até 12 de julho.------------------------------------------------------------------------------------ 
João Craveiro diz que ele e outros elementos da Associação de Estudantes da Escola 
Secundária vão concluir o 12.º ano e vão deixar de ser representantes do CMJL. Refere 
ainda que as condições de ensino e reuniões atuais não são as desejáveis.------------------ 
-------------------------------------------------------------VII--------------------------------------------------------------- 
No final da reunião, Orlando Ferreira recorda a data prevista de reunião, a 7 outubro, 
dizendo que da sua parte tudo fará para que a mesma possa decorrer em presença 
na Filarmónica da Lousã, conforme desejado.------------------------------------------------------------  
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Não havendo mais assuntos a tratar, o Vereador agradece a presença desejando 
bom trabalho para os exames e boas férias e encerra a reunião pelas 19:15. --------------- 
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 outubro de 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Anexo 1  

 
TOMADA DE POSIÇÃO DO CMJL 

 

Exmo. Sr. Ministro da Educação, 

 

A Escola Secundária da Lousã é um importante estabelecimento de ensino no 

nosso concelho, sendo, a par com a STATUS - Escola Profissional da Lousã, as 

únicas instituições de ensino secundário e profissional presentes concelho. Desta 

forma, este estabelecimento de ensino serve centenas de alunos do ensino secundário 

e do 3º ciclo, pelo que, representa uma grande relevância para todos os alunos e as 

suas famílias. É ainda um fator muito importante para a fixação dos jovens no nosso 

concelho, pois tendo estabelecimentos de ensino de qualidade no mesmo, os jovens 

não necessitam de se ausentar do seu concelho muito precocemente. 

 

Como é sabido, esta escola está a necessitar de uma intervenção com muita 

urgência tendo em conta as condições que a mesma apresenta. É também sabido 

que, na anterior legislatura foi criado um projeto para a intervenção e um caderno de 

encargos. Contudo, parece que a execução desse mesmo projeto ainda não teve o 

devido seguimento, não estando ainda prevista a sua execução. 

 

Desta forma, o Conselho Municipal da Juventude da Lousã, vem apelar ao Sr. 

Ministro da Educação que intensifique as devidas diligências para que este processo 

evolua com a maior celeridade possível e que possamos brevemente ter o 
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estabelecimento de ensino em causa a servir os alunos do concelho com toda a 

dignidade que os mesmos merecem. 

 

Por último, gostaríamos de felicitar o atual Governo pela medida tomada em 

relação à retirada do amianto dos estabelecimentos de ensino. No nosso concelho 

temos uma escola que está dentro desse plano - Jardim de Infância de Serpins - pelo 

que, para além de estarmos felizes quanto à sua inclusão, continuaremos atentos e 

vigilantes quanto à execução dessa mesma intervenção. 

 

Lousã, 8 de julho de 2020 

 

O Conselho Municipal de Juventude da Lousã 

 


