
1 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude da Lousã,  
de 26 de outubro de 2020 

 
Aos vinte e seis dias de outubro 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); Ana 
Salomé Dias (Assembleia Municipal PS); Carlos Honório (Assembleia Municipal BE); 
Maria da Conceição Loureiro (Assembleia Municipal CDU); João Caian Sandes e Ana 
Maria Cupido (da Associação de Estudantes da Escola Secundária); Pedro Martins 
(ACTIVAR); Marco Aurélio Sequeira (Juventude Socialista); Mariana Pinto Silva 
(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); 
Viktorija Guzeva (Bloom Associação Sociocultural); Mariana Pinto Silva (ARCIL). ------------ 
Não estiveram presentes e apresentaram justificação de falta as representantes: Sofia 
Gonçalves (CABRIL - Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã – 
Serpins); Mariana Antunes (Montanha Clube).------------------------------------------------------------- 
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); Ana Antunes e Rafaela Reis (Associação de Estudantes 
da STATUS - Escola Profissional); Carlos Barroqueiro (Agrupamento 1367 Corpo Nacional 
de Escutas Serpins).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes os seguintes Observadores Permanentes: Daniela Simões 
(STATUS - Escola Profissional da Lousã e Konkrets); Susana Correia (Sociedade 
Filarmónica Lousanense); Clube Académico das Gândaras (Jorge Correia); Grupo 
Desportivo Arouce Praia (António Carvalhinho); José Caetano (Rugby Club da Lousã); 
Rita Isabel Mano (Clube de Desbravadores de Serpins / Juventude Adventista);  
Margarida Catulo (Associação Princesa Peralta); Sara Cruz (Associação de 
Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares); Maria Amélia Vicente 
(Filarmónica Serpinense); Eduardo Luís Gonçalves (Associação Desportiva Serpinense); 
Clube Desportivo Lousanense (António Lima);  Ana Soraia Correia (Lousã Volley Clube); 
Mónica Francisco (Associação de Pais da Escola Secundária). ------------------------------------ 
A representante do IPDJ, Celeste Moura, bem como a representante da Movijovem, 
Bárbara Oliveira, foram convidadas mas não puderam comparecer.--------------------------- 
Às 18h22 deu-se início aos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Ponto antes da Ordem do dia; ------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprovação da Ata da Reunião Anterior; ---------------------------------------------------------------- 
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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Agradecendo a presença dos Conselheiros, Orlando Ferreira inicia a reunião do CMJL, 
que lhe foi delegada pelo Sr. Presidente. No ponto antes da Ordem do Dia, o 
Vereador pede a apresentação dos novos elementos da Associação de Estudantes 
da Escola Secundária da Lousã, Maria Cupido e Caian Sandes.----------------------------------- 
Pedro Martins diz que a ACTIVAR teve muita participação nos programas do IPDJ este 
verão e refere a integração de: -------------------------------------------------------------------------------- 
- 16 jovens entre os 18 e os 30 anos no Voluntariado para a Natureza e Floresta, em 
ações de vigilância no projeto “A tua montanha o teu lugar”; ------------------------------------ 
- 3 jovens em atividades lúdicas on-line que capacitaram os Centros de Dia de 
dinâmicas e que juntaram materiais num e-book; ------------------------------------------------------- 
- 3 jovens em OTL de Longa e de Curta Duração, um na área do Desporto, outro na 
área dos direitos humanos e um terceiro na área da saúde que esteve na CML com o 
apoio da ACTIVAR; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 60 Estágios de Verão na CML (financiados pela CML e com apoio do Espaço J), 
projeto que teve com mais de 100 inscrições, sendo os jovens inseridos em várias 
valências da CML.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Martins informa que já saiu a Resolução de Conselho de Ministros para o 
Programa Escolhas, que vai ter a duração de dois anos e as mesmas medidas de 
intervenção reforçado ainda com medidas de literacia digital e de promoção da 
saúde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador diz que Mariana Antunes não está presente por motivos profissionais mas 
informou que, das atividades do Montanha Clube, só se prevê o campeonato do 
Mundo de Downhill, tudo o resto foi cancelado devido à COVID-19. Orlando Ferreira  
comenta que o cancelamento de atividades no concelho e no país tem sido habitual.  
--------------------------------------------------------------II----------------------------------------------------------------
O Vereador Orlando Ferreira coloca à aprovação a ata da reunião anterior, que é 
aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------III---------------------------------------------------------------- 
No ponto 3. Informações, o Vereador pede que se inscrevam, mas não há inscrições.--- 
Orlando Ferreira informa relativamente às Bolsas de Apoio aos Estudantes do Ensino 
Superior e diz que o Regulamento está on-line e que as candidaturas abrem, em 
princípio, em dezembro, devendo os alunos candidatar-se após saberem os resultados 
das candidaturas aos apoios da Direção Geral do Ensino Superior. Apela aos dirigentes 
das associações que têm contacto com jovens e aos Conselheiros que divulguem o 
apoio para que haja candidatos.------------------------------------------------------------------------------ 
O Vereador solicita à técnica de juventude Marta Correia que informe sobre algumas 
atividades, ao que a técnica informa que:----------------------------------------------------------------- 
- Estão a decorrer na Mata do Sobral ações de Voluntariado Ambiental (próximas 
ações a 31 outubro, 14 de novembro); ---------------------------------------------------------------------- 
- Decorreram duas ações deste tipo de voluntariado para Limpar a Lousã e prevê-se 
uma nova ação com a Associação de Estudantes da Escola Secundária (4 ou 5 de 
dezembro); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Está a decorrer o 10.º Festival Marionetas ao Centro, com lotação muito limitada, 
ainda há cerca de 20 bilhetes para cada um dos 3 espetáculos da semana seguinte; - 
- No âmbito da Igualdade, a CM venceu o Prémio de Excelência “Viver em 
Igualdade” e no Dia Municipal da Igualdade, sábado passado, organizou com o CLDS 
uma atividade na Pousada da Juventude e com o AEL, o Cabril e a Academia My 
Polis com propostas que se pretende concretizar; ------------------------------------------------------ 
- A concretização destas propostas seria interessante para a Iniciativa “7 Dias pela 
Igualdade”, a realizar em novembro e dezembro, nos dias: da Tolerância, do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, da Memória Transgénero, da Eliminação Violência Contra 
as Mulheres, das Cidades Educadoras, da Pessoa com Deficiência, do Voluntariado, a 
saber: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 16 de novembro – Dia Internacional da Tolerância --------------------------------------------------- 
• 17 de novembro - Dia do Pilar Europeu dos Direitos Sociais ---------------------------------------- 
• 20 de novembro – Dia Internacional da Memória Trans --------------------------------------------- 
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• 25 de novembro – Dia Eliminação Violência Contra as Mulheres ------------------------------- 
• 30 de novembro – Dia Internacional das Cidades Educadoras ---------------------------------- 
• 3 de dezembro – Dia Da Pessoa com Deficiência ---------------------------------------------------- 
• 5 de dezembro – Dia Internacional do Voluntariado-------------------------------------------------- 
- Não há ainda informação sobre os projetos de educação, juventude e 
empreendedorismo da CIMRC relativamente ao Realiza-te (Empreendedorismo, Feira 
das Profissões, outros);----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Relativamente à retoma das competições desportivas oficiais de modalidades 
individuais e coletivas, as associações já foram informadas de que: as competições 
para as modalidades individuais já estão a decorrer; as competições para as 
modalidades coletivas estão a decorrer, apenas, para as equipas seniores. A retoma 
das atividades competitivas deverá respeitar as orientações da Direção-Geral de 
Saúde (adiante DGS) e as recomendações das respetivas Federações Desportivas. Já 
é possível realizar treinos para os escalões de formação das modalidades coletivas, 
mas as competições para os escalões de formação das modalidades coletivas não 
estão autorizados.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Os jovens deverão continuar a ser exemplo para o cumprimento das regras da DGS, 
nomeadamente nos transportes públicos.------------------------------------------------------------------- 
Por fim, a técnica sugere que as Associações façam parte da divulgação KIT SAUDE 
COVID disponível em https://www.cig.gov.pt/kit-saude-covid-19 --------------------------------- 
Dadas as dificuldades que a COVID-19 traz e o facto de as plataformas digitais serem 
menos propícias ao debate, o Vereador informa que a CML ainda não definiu um 
modelo para a realização da Assembleia Municipal Jovem da Lousã (adiante AMJL), 
nem decidiu se este órgão deverá continuar o trabalho no corrente ano letivo. 
Orlando Ferreira considera que este é um projeto de extrema importância pois 
responsabiliza os jovens por políticas locais, que dinamiza o debate não partidário 
entre os jovens e que é muito importante manter a voz ativa dos jovens. Contudo, o 
projeto implica juntar em horário pós-escolar cerca de 19 jovens e muitas iniciativas de 
2020 foram canceladas com a COVID-19. Salienta que o tema anteriormente 
debatido foi Ambiente e Sustentabilidade, que os jovens debateram ideias e 
propuseram projetos até um valor de 6.000€, prevendo um orçamento de 7.500€ para 
o atual ano letivo. Dado que fazer a referida Assembleia em modo presencial é difícil, 
mas por meios digitais não é adequado, pede um parecer ao CMJL.--------------------------- 
Conceição Loureiro diz que este órgão é extraordinariamente importante porque os 
jovens são os portadores de mensagens que é preciso passar, estando o futuro nas 
mãos deles. Não concorda com a realização desta Assembleia on-line e diz que não 
será impossível fazer este debate com 20 pessoas numa sala ampla como as da 
Filarmónica Lousanense, ou de Associações de Vilarinho ou Gândaras.------------------------ 
Marco Sequeira pensa que o debate de ideias é de manter, concorda que fazê-lo 
presencialmente é mais vantajoso, mas se não for possível pensa que devia ser 
organizado on-line.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carmo Sequeira concorda que é importante dar voz aos jovens, sendo a favor a sua 
realização presencial.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marta Correia diz que, além de ser necessário perceber qual o modelo adequado, é 
também determinante ter o compromisso por parte do AEL e STATUS em preparar e 
encaminhar os alunos para a AMJL e o Vereador recorda que a seleção ou eleição 
dos Jovens Deputado é feita pelas escolas.---------------------------------------------------------------- 
Mariana Silva diz que há que perceber o número de jovens que poderão estar em 
sala, pois a legislação é diferente quando se aplica às salas de aula, aos ATL, ou a 
outros espaços, e recorda que este tipo de atividade pode ter restrições legais, 
exemplificando com a situação dos Escuteiros, onde os grupos não podem ter mais 
que 10 pessoas, incluindo dirigentes.-------------------------------------------------------------------------- 
Conceição Loureiro pergunta a Mariana Silva se os encontros de Escuteiros são ao ar 
livre ou em sala e diz que, sendo ao ar livre, não faz sentido um número tão restrito, 
ainda mais quando comparado à legislação para sala de aula. Considera que as 
questões legais devem ser atendidas, conforme as limitações impostas.-----------------------  
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Pedro Martins diz que, relativamente aos moldes da AMJL, é obvio que a dinâmica 
presencial é mais favorável, considerando que, além do Ensino Secundário e 
Profissional, é de avaliar incluir alunos do 3.º Ciclo, dado a AMJL ser um espaço 
educativo e interação entre os jovens e com os decisores locais. Marco Sequeira 
concorda que esses alunos mais novos também são interessados e empenhados.-------- 
Carmo Sequeira diz que o Diálogo Estruturado pode ser feito desde o 3.º Ciclo, com os 
Delegados de Turma, e diz que estes alunos poderão ter menos pudor em falar e 
menos preocupação se fizerem sessões mais dirigidas à sua faixa etária. Concorda 
com a realização deste ou outro projeto para dar voz aos alunos do 7.º, 8.º e 9.º, 
considerando que são projetos bem vindos para fazer a mudança, que estes jovens 
têm outras visões e outro espírito crítico.--------------------------------------------------------------------- 
O Vereador questiona a Associação de Estudantes e Maria Cupido diz que os mais 
novos muitas vezes são os que têm ideias mais espontâneas.--------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------IV--------------------------------------------------------------- 
É apresentado em partilha de ecrã, o powerpoint com a documentação anexa para 
a:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.----------------------------------------------------------------------- 
Conceição Loureiro diz que as políticas setoriais conexas já estão em orçamentos 
próprios e que não faz muito sentido apresentá-las, ao que o Vereador explica que a 
análise e parecer do CMJL às políticas setoriais conexas decorre da lei.----------------------- 
Após a análise do documento e valores apresentados no powerpoint, o Vereador 
solicita que o CMJL dê parecer e se pronuncie sobre os pontos 4.) e 5.) verbalmente e 
ou escrevendo no Chat da Plataforma Zoom.------------------------------------------------------------- 
Todos os Conselheiros presentes dão parecer positivo e aprovam os pontos 4.) e 5.).----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de terminar João Caian Sandes manifesta descontentamento dado que os 
Recursos Humanos dos Refeitórios da Escola Secundária estiveram em greve e, mesmo 
sem refeições, a escola abriu. Conceição Loureiro manifestou desagrado pois nem 
todos os alunos tinham dinheiro para almoçar, Carmo Sequeira compreende a 
preocupação dos alunos e o Orlando Ferreira regista a situação.--------------------------------- 
--------------------------------------------------------------V--------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais assuntos a tratar, o Vereador sugere nova reunião em janeiro ou 
fevereiro de 2021, esperando que a pandemia esteja mais controlada. Agradece a 
presença e encerra a reunião pelas 19:30.------------------------------------------------------------------ 
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 7 de abril de 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DADOS PARA ACESSO À REUNIÃO: ID da reunião: 940 4577 9419      Senha: 009095 

https://zoom.us/j/94045779419?pwd=M3NTSUxhblFkc2pleDZZemNBbFdHZz09 


