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Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude da Lousã,  
de 7 de abril de 2021 

 
Aos sete de abril de dois mil e vinte e um, 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 Caian Sandes e Ana Maria Cupido (da Associação de Estudantes 
da Escola Secundária); Pedro Martins (ACTIVAR); Marco Aurélio Sequeira (Juventude 
Socialista);  Daniel Henrique e Miguel Ferreira (Associação ARAUZ); João Luís Gonçalves 
(CABRIL - Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã – Serpins); 
Firmino Serra (Agrupamento 656 Corpo Nacional de Escutas Lousã).----------------------------- 
Estiveram presentes enquanto Observadores Permanentes os seguintes representantes: 
Rita Isabel Mano (Clube de Desbravadores de Serpins / Juventude Adventista);  Marta 
Fernandes (Bloom Associação Sociocultural); Marília Rodrigues e Sofia Sampaio (STATUS 
- Escola Profissional da Lousã e Konkrets); Sandra Mónica (Agrupamento de Escolas da 
Lousã, AEL); Margarida Catulo (Associação Princesa Peralta); Maria Amélia Vicente 
(Filarmónica Serpinense); Diamantino Santos (IEFP); Mariana Antunes e Elisabete Vaz 
(Montanha Clube); Mónica Francisco (Associação de Pais da Escola Secundária); 
Eduardo Luís Gonçalves(Associação Desportiva Serpinense).--------------------------------------- 
Esteve presente, enquanto convidada, a representante do IPDJ, Celeste Moura e a 
representante da Movijovem – Pousada da Juventude – Bárbara Oliveira.-------------------- 
Não estiveram presentes e apresentaram justificação de falta as representantes: Maria 
da Conceição Loureiro (Assembleia Municipal CDU).-------------------------------------------------- 
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 (da Associação de 
Estudantes da STATUS - Escola Profissional); Carlos Barroqueiro (Agrupamento 1367 
Corpo Nacional de Escutas Serpins).--------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes os seguintes Observadores Permanentes e não apresentaram 
justificação de falta os representantes: Susana Correia (Sociedade Filarmónica 
Lousanense); Clube Académico das Gândaras (Jorge Correia); Clube Desportivo 
Lousanense (António Lima);  Grupo Desportivo Arouce Praia (António Carvalhinho); 
José Tomás Redondo (Rugby Club da Lousã); Ana Soraia Correia (Lousã Volley Club); 
Mariana Pinto Silva (ARCIL); Sara Carina Cruz (Associação de Desenvolvimento Social e 
Cultural dos Cinco Lugares). -------------------------------------------------------------------------------------- 
Às 18h11 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. Candidatura da ACTIVAR e Consórcio, ao Programa Escolhas (Espaço J); ---------------- 
5. Proposta: “Diálogos Voz Jovem Lousã” para atualização e monitorização do atual 
Plano Municipal de Juventude.---------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------- 



2 
 

O Presidente da Câmara Municipal agradece a presença de todos e a 
disponibilidade dos jovens para dinamizarem e participarem o CMJL, lamentando que 
haja um conjunto de atividades e projetos que não possam ser realizados devido à 
pandemia, nomeadamente ações de âmbito regional previstas para o ano de 2020.--- 
Luís Antunes desafia o CMJL a associar-se às comemorações do 25 de abril de 2021, 
para criar um evento juvenil, sobre o olhar e a visão dos jovens sobre os valores e o 
valor do 25 de abril. Pede aos jovens que se associem a este desafio, de modo a que 
a nova geração e os jovens possam partilhar os seus pensamentos de abril.----------------- 
O Presidente deixa 3 notas: a Câmara Municipal adquiriu a “Escola virtual” da Porto 
Editora para todos os alunos do Agrupamento de Escolas, o que poderá ter impacto 
no processo ensino aprendizagem; na passada segunda-feira a Câmara Municipal 
aprovou o concurso público para a modernização da Escola Secundária, num 
concurso que passa os 3,1 milhões de euros; a Câmara Municipal vai executar 
algumas intervenções no centro urbano nomeadamente no acesso às escolas e 
espaços desportivos, e melhorar a acessibilidade ciclável e pedonal.-------------------------- 
Agradece a presença e o trabalho que cada entidade vai fazendo pela Juventude, 
pedindo que que os jovens não sejam só beneficiários das atividades, mas que as 
construam e que sejam sempre participativos.------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------- 
No Ponto Antes da Ordem do Dia, Marco Sequeira pede a palavra e diz que no 
passado dia 24 de outubro respondeu a um desafio do CMJL para o Dia Municipal da 
Igualdade e, junto da JS, fez uma recolha de propostas para a Igualdade de Género, 
tendo sido sugerido fazer uma campanha digital com frases de sensibilização e a 
afixação nas escolas de imagens resultantes. Informa que a campanha está a 
decorrer nas redes sociais, partilhadas pela página da JS e da ACTIVAR – CLDS 4G.------ 
Marta Correia agradece enquanto Conselheira Municipal para a Igualdade de 
Género e informa que, se a JS lhe enviar os cartazes, os apresentará na reunião da 
EIVL – Equipa para a Igualdade na Vida Local e poderá enviá-los ao CMJL, para 
conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orlando Ferreira dá as boas-vindas e diz que no dia 19 de abril haverá abertura total 
das aulas, ao que pede que dentro das associações peçam aos jovens para terem a 
maior atenção e cuidado para que não se tenha que voltar atrás com o 
desconfinamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador pede à Associação Arauz para se apresentar, visto ser a primeira vez que 
está no CMJL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel Henrique diz que a Arauz é uma associação de 24 membros jovens que é 
constituída por 4 vertentes: educação, desporto, cultura, intervenção cívica e 
ambiental. Diz que, enquanto associação juvenil, sente na pele as dificuldades dos 
jovens e que a Arauz tem por objetivo complementar atividades que já são feitas no 
concelho. Recentemente, a Arauz fez uma feira de cursos on-line com várias áreas e o 
feedback foi que os jovens já ficaram um pouco mais esclarecidos. Sublinha que a 
associação não quer substituir nada do existente, e diz que já existem muitas 
atividades no concelho, mas sim fazer atividades novas que ainda não existem, bem 
como ajudar as restantes instituições a fazer passar a sua mensagem aos jovens e 
melhorar o elo de ligação com os jovens.------------------------------------------------------------------- 
O Vereador dá os parabéns pela iniciativa da Arauz.--------------------------------------------------  
Orlando Ferreira diz que no dia 22 de fevereiro faleceu a Joyce van den Boom, da 
Associação Bloom, pessoa que trabalhou muito com a CML, dentro e fora da Lousã, e 
apesar de já não “estar entre nós” deixou um reconhecido legado. Informa que a 
Câmara Municipal fez um voto de pesar, solicitando à atual representante da Bloom 
que se pronuncie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Marta Fernandes falou sobre as perspetivas da Bloom, que tem planos e está a fazer 
um plano estratégico, e que pretende manter a sede na Lousã mas também 
fortalecer parcerias na Lousã e na Figueira da Foz, onde têm um segundo polo. Mais 
diz que a Bloom tem projetos aprovados para o Erasmus +, nomeadamente para a 
ARCIL mas devido à pandemia não é possível avançar com os mesmos. A Bloom 
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pediu recentemente acreditação para o Corpo Europeu Solidariedade, para a 
realização de intercâmbios e de visitas de estudo; se não for possível realizar todas as 
iniciativas devido à situação pandémica, a Bloom vai, pelo menos, continuar a enviar 
e receber jovens dentro do país.-------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador informa que irá decorrer um Encontro Nacional de Conselhos Municipais 
de Juventude, que terá lugar nos dias 23 e 24 de abril. O A3: ENCMJ 2021 recebeu 78 
inscrições e vai reunir mais de 100 jovens, técnicos municipais de juventude e decisores 
políticos para juntos sejam trabalhadas visões para o futuro dos Conselhos Municipais 
de Juventude. A Equipa Lousã vai ser constituída pelo Pedro Martins (ACTIVAR), Daniel 
Henriques e Miguel Ferreira (ARAUZ) e como Técnica Municipal, a Marta Correia.---------- 
Orlando Ferreira diz que, ao longo de dois dias, vão trabalhar em equipa com 
princípios e práticas de aprendizagem não-formal, potenciando as aprendizagens 
mútuas e entre pares para valorizar a participação jovem e o trabalho com jovens a 
nível local. O segundo dia de trabalhos inclui um Encontro Nacional de Vereadores de 
Juventude, em que vai estar presente, e um espaço de diálogo com o Secretário de 
Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. Neste espaço serão partilhados 
os resultados obtidos pelos jovens decorrentes dos trabalhos.--------------------------------------- 
O Vereador solicita ao CMJL a participação jovem para responder ao seguinte, para o 
referido evento:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Boa prática do CMJL-------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Desafio sentido pelo CMJL------------------------------------------------------------------------------ 
3. Ideia para modernizar os CMJ------------------------------------------------------------------------- 
4. Pergunta que gostarias de colocar ao EN CMJ------------------------------------------------- 
5. Expectativa para o EN CMJ----------------------------------------------------------------------------- 
6. O programa inclui um momento onde os participantes podem dinamizar a 
reflexão sobre um tema (45-60 minutos, auto-organizado e de participação voluntária) 
- propomos um tema? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tendo previamente sido combinado com os três participantes da Lousã (Pedro, Daniel 
e Miguel), no final do CMJL será feita uma Jam Board colaborativa para que juntos 
aferir as perspetivas dos Conselheiros e dar as respostas.---------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------II----------------------------------------------------------------
Marta Correia lê a ata enviada e solicita que escrevam no chat a aprovação ou 
abstenção, podendo apenas votar os presentes na reunião.  O Vereador Orlando 
Ferreira coloca à aprovação a ata da reunião anterior, que é aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------III---------------------------------------------------------------- 
No ponto 3. Informações, Celeste Moura informa que estão abertas as candidaturas 
IPDJ para entidades que desenvolvam o “Voluntariado para a Natureza e Florestas” e 
explica alguns procedimentos que as entidades devem fazer para se poderem 
candidatar. Deixa uma palavra de força à Bloom e diz conhecer o excelente trabalho 
desenvolvido por esta Associação.---------------------------------------------------------------------------- 
João Luís Gonçalves questiona quando o CABRIL poderá candidatar-se a apoios 
previstos, devido à quebra de participação desportiva dos jovens e das crianças que 
participavam nas suas atividades, ao que Celeste Moura responde que ainda não foi 
regulamentado o acesso aos apoios e informa sobre a existência de outras 
candidaturas já abertas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celeste Moura deixa a total disponibilidade para informar detalhadamente as 
entidades do CMJL, pelas vias habituais.-------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais informações por parte das entidades presentes, o Vereador solicita 
a Marta Correia que preste algumas informações, ao que a técnica informa sobre:------ 
> Prémio Arco-Íris da Associação ILGA Portugal – a Lousã recebeu um reconhecimento 
nacional, devido à iniciativa no Dia da Memória Trans, e à ação desenvolvida pela 
ACTIVAR com a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia;-------------------------------------- 
> Prémio Autarquia do Ano - A candidatura "Lousã, Património e História", apresentada 
pela CML, foi galardoada na categoria Cultura e Património - Conservação do 
Património. A candidatura integrou diversos investimentos efetuados, nomeadamente 
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a requalificação do complexo turístico da Sra. da Piedade e, também, do Museu 
Etnográfico Dr. Louzã Henriques. Esta iniciativa é organizada pelo Lisbon Awards Group 
& ECO, e decorre anualmente, distinguindo os melhores projetos apresentados em 
diferentes áreas;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
> A Câmara Municipal aderiu ao Movimento Municípios pela Paz e irá propor algumas 
iniciativas aos jovens, que gostaria que pudessem ser enquadradas e agradece 
sugestões de iniciativas que os jovens queiram realizar ;----------------------------------------------- 
> A Câmara Municipal aderiu ao Movimento Unidos pelo Desperdício e gostaria que os 
jovens pudessem voltar a enquadrar também este tema, pedindo sugestões e 
sugerindo visita ao site [https://www.unidoscontraodesperdicio.pt ]; ---------------------------- 
> Apoio aos Estudantes do Ensino Superior: os apoios vão à próxima reunião de 
Câmara, sendo que as respostas aos jovens candidatos devem ser dadas em meados 
de abril ou início de maio; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
> A Assembleia Municipal Jovem da Lousã vai retomar em formato presencial, 
prevendo-se 3 sessões a 28 de abril, a 5 e 12 de maio, na STATUS e na Escola 
Secundária;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
> O Programa Realiza-te (iniciativa de Empreendedorismo com Feira de vocações) 
não vai decorrer este ano letivo, talvez num próximo - a Câmara Municipal aguarda 
informações da CIMRC;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
> A Câmara Municipal vai aderir ao Cartão Jovem Municipal, para descontos em lojas 
locais e em serviços municipais, futuramente dará mais informações;--------------------------- 
> Desde o ano passado, a Câmara Municipal está a pretender fazer uma imagem 
para a “Juventude da Lousã” com o objetivo de fazer folhetos e cartazes informativos 
sobre as suas iniciativas, para melhorar a comunicação. Marta Correia apresenta a 
proposta de design de Jessica Costa, que é do agrado dos Conselheiros, e sugere 
fazer sessão fotográfica com jovens do concelho em locais bonitos do concelho, a 
definir com os jovens;------------------------------------------------------------------------------------------------  
> A Activar está a começar a trabalhar com os programas do IPDJ como Voluntariado 
para a Natureza e Floresta e a Geração Z e está também a recomeçar o projeto de 
Voluntariado Ambiental na Mata do Sobral;--------------------------------------------------------------- 
> A par da proposta do Sr. Presidente, está a ser desenhado um Programa do 25 de 
abril, com:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voluntariado Ambiental na Mata do Sobral, na manhã de 24 de abril, convidando o 
CMJL a organizar uma participação em massa neste dia, e à mobilização da ARAUZ, 
nomeadamente do núcleo de ambiente;------------------------------------------------------------------- 
 Exposição no Mercado Municipal - Ciclo do Produto, a 24 de abril e se possível com 
showcooking;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Literatura de Resistência - Exposição documental no Museu Municipal Álvaro Viana 
de Lemos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exposição de Comemoração dos 30 anos da Biblioteca Municipal da Lousã ao 
serviço da divulgação e da cultura;--------------------------------------------------------------------------- 
Movimento Municípios pela Paz - Plantação de uma oliveira numa rotunda da Lousã 
como símbolo da importância da paz;----------------------------------------------------------------------- 
Vemos, ouvimos e lemos - Recolha de depoimentos junto da comunidade 
educativa;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 "Rádio Serranitos" com emissão especial de 25 de abril, com emissão a partir dos  
espaços na EB1, EB2 e Secundária, na semana de 24 de abril a 1 maio.------------------------ 
Marta Correia pede que fiquem atentos ao e-mail pois é frequente o Sr. Vereador 
informar sobre várias iniciativas.--------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel Henriques refere que a ARAUZ está a fazer um concurso de 25 de abril para 
qualquer tipo de arte, que vai anunciar e vai abrir a toda a comunidade, ao que a 
técnica Marta Correia solicita informações para enviar por e-mail aos Conselheiros de 
Juventude.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------IV--------------------------------------------------------------- 
Sobre o ponto 4. Candidatura da ACTIVAR e Consórcio, ao Programa Escolhas 
(Espaço J), Orlando Ferreira diz que o novo consórcio do Espaço J tem uma nova 
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equipa, a Entidade Promotora mantém-se como a ACTIVAR, saíram os parceiros 
Associação de Estrangeiros na Lousã e Associação Empresarial Serra da Lousã, e entra 
como parceiro: a ARAUZ ou seja, ficam como parceiros: a CML, a Comissão para a 
Proteção de Crianças e Jovens da Lousã, a Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho, o 
Agrupamento de Escolas da Lousã, a STATUS e a Associação ARAUZ. Terá também um 
Jovem Dinamizador Comunitário. ------------------------------------------------------------------------------ 
O Vereador diz que o Programa Escolhas 8G só permitiu candidatar 2 medidas, pelo 
que foi abandonada a medida de Emprego, Empregabilidade e Empreendedorismo, 
mas são mantidos o Bootcamp e os Estágios de Verão na vertente de 
Desenvolvimento Pessoal e Social e não na vertente de inserção profissional. As duas 
Medidas atuais são:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Medida 1 – Sucesso Escolar, Competências Digitais, Formação, -------------------------------- 
• Medida 3 – Saúde, Desporto, Cidadania, Participação, Voluntariado. ----------------------- 
Devido ao facto de o Programa Escolhas ter agora um financiamento inferior, a CML 
vai apoiar a ACTIVAR com 15.000€/ano para manter o mesmo número de recursos 
humanos anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orlando Ferreira Passa a palavra ao Pedro Martins que diz que o Espaço J vai estar 
ativo até dezembro de 2022, que o Espaço J tem estado em funcionamento apesar o 
início oficial do projeto 8G ter sido a 1 de abril. O técnico do Espaço J diz que o novo 
projeto, que tem uma nova imagem feita com a ARAUZ, mantém o espaço na EB n.º 1 
e vai haver mais experiências vocacionais, nomeadamente com o AEL e a STATUS. 
Vão continuar com atividades como o Carpe Diem, o Voluntariado e OTL (programas 
do IPDJ), e destaca a atividade de apoio ao associativismo jovem que vai capacitar 
as associações de estudantes para que possam inovar. Diz que a ARAUZ era antes um 
grupo de jovens informal e o Espaço JE7G deu apoio à formalização. O Espaço J E8G 
tem também uma vertente de Rádio Estúdio J, que vai ter podcasts e dar apoio à 
Radio Miúdos/ Rádio Serranitos. Apela aos parceiros que caso queiram encaminhar 
jovens o façam.  Aproveita para informar que, relativamente aos programas do IPDJ, a 
ARAUZ e o Espaço J já reuniram para fazer candidatura conjunta. ------------------------------ 
Não havendo questões, passa-se ao último ponto.------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------V--------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto Proposta: “Diálogos Voz Jovem Lousã” para atualização e 
monitorização do atual Plano Municipal de Juventude, toma a palavra o Pedro 
Martins. Explica que o Plano Municipal de Juventude foi aprovado em 2019 com 10 
áreas provenientes do relatório parcial do Plano Nacional de Juventude e que 
atualmente existe um Plano Nacional da Juventude que cessa a 2021, uma estratégia 
Europeia da Juventude que termina em 2027 e também que devemos ter em conta a 
agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O técnico do Espaço J 
explica que é necessário uma atualização e monitorização do Plano, explica os 
objetivos dessa ação e diz que pretende estimular a reflexão sobre o panorama de 
políticas de Juventude em 4 dimensões: interesses, necessidades, iniciativas existentes, 
expetativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A monitorização e atualização do Plano seria feita através dos "Ciclo Diálogo Voz 
jovem" com jovens entre os 13 e os 30 anos sinalizados pelos elementos deste 
Conselho, com 4 círculos e uma periodicidade mensal.  Seriam dinamizadas por 2 
técnicos de Juventude da ACTIVAR e 4 jovens voluntários, para posterior 
apresentação de resultados neste Conselho, para debate e análise.--------------------------- 
Os conselheiros de juventude concordam com esta iniciativa, pelo que é decidido dar 
andamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------VI--------------------------------------------------------------- 
É feita uma Jam Board, voltando ao ponto 1, cujos resultados (anexos) se podem 
resumir-se a:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Uma boa prática do CMJL: evento "CMJL em movimento" com práticas 
colaborativas e trabalho em rede, partilhas de experiências e divulgação do trabalho, 
várias entidades no mesmo esforço.--------------------------------------------------------------------------- 
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2. Desafio sentido pelo CMJL: dinamizar o CMJL em tempos de pandemia, os membros 
conseguirem compatibilizar atividades, os membros serem participativos e não tímidos. 
3. Ideia para modernizar os CMJ: campanha de divulgação conjunta, utilização do 
whatsapp e Tiktok, utilização de ferramentas web de trabalho colaborativo, 
transmissão on-line das sessões.---------------------------------------------------------------------------------- 
4. Pergunta que gostarias de colocar ao EN CMJ Que meio de comunicação usam 
pelo país para comunicar com os jovens? Para quando uma carrinha roteiro com 
dinamizadores juvenis para explicar o que é o CMJ? Que meio os CMJ usam para 
comunicar aos jovens como funcionam? Quais as atividades que mais mobilizam os 
jovens?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Expectativa para o EN CMJ: Ampliação da visão e técnicas de trabalho, novas 
formas de comunicar e mobilizar os jovens, conhecer boas práticas e novas 
metodologias, alteração de regulamento para melhor funcionamento, o CNJ atribuir 
orçamento para os CMJ se candidatarem.----------------------------------------------------------------- 
6. O programa inclui um momento onde os participantes podem dinamizar a reflexão 
sobre um tema (45-60 minutos, auto-organizado e de participação voluntária) - 
propomos um tema? Politicas reais de emprego, habitação e natalidade; como cada 
CMJ pode ficar jovens ao nível de empregabilidade para combater "vilas-dormitório"; 
democracia e movimentos antagónicos - impacto nos jovens; como motivar os jovens 
no contexto atual; comunicação com os jovens e sua mobilização.----------------------------- 
--------------------------------------------------------------VII-------------------------------------------------------------- 
Carlos Honório diz que é importantíssimo relembrar o que foi o 25 de abril, refere que 
na década de 70 e 80 este assunto não era muito falado, mas há que relembrar que 
só devido ao 25 de abril é possível estar, em Conselho de Juventude, a trocar ideas e 
a fazer trabalho conjunto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Sandra Mónica, relativamente ao movimento “Unidos contra o Desperdício”, relembra 
que a escola secundária obteve um prémio a nível nacional, mas que apesar disso há 
ainda refeições que vão para o lixo e nem todos os alunos têm boas práticas, pelo 
que vai falar com a Professora Conceição Carvalho para avaliar retomar a iniciativa.-- 
Em relação à presença, a docente diz que tanto no CMJL quanto no ensino a 
distância, estar longe é diferente de reunir em proximidade, apelando a que haja 
cautela para não se regressar ao confinamento.------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------VIII-------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais assuntos a tratar, o Vereador agenda novas reuniões para 7 de 
julho e 29 de setembro de 2021. Agradece a presença e encerra a reunião pelas 
19:56.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 de 5-07-2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DADOS PARA ACESSO À REUNIÃO: 
https://zoom.us/j/94662694091?pwd=WDUvMENFKzVXQUJ5UUZQVVdwU2RaZz09  
 


