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Ata do Conselho Municipal de Juventude de Leiria 

Reunião Plenário de 18 de Dezembro de 2017 

 

Aos dezoito dias do mês de Dezembro de 2017, no Auditório do Centro Associativo Municipal, pelas 18h, 

realizou‐se o décimo primeiro plenário do Conselho Municipal de Juventude, sob a presidência do Vereador 

do Pelouro do Desporto e Juventude, Dr. Carlos Palheira, por delegação do Presidente da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião teve a seguinte Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 – Apresentação da nova estrutura orgânica da CML da Juventude e Desporto;---------------- 

Ponto 2 – Eleição da mesa do conselho Municipal de Juventude;------------------------------------------- 

Ponto 3 – Recolha de contributos para o plano de actividades do Município de Leiria para a 

Juventude - 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 4 – Eleição do representante do Conselho Municipal da Juventude (CMJ) no Conselho 

Municipal de Educação, de acordo com o artigo 12.º do Regulamento do CMJ.------------------------- 

Ponto 5 – Outros assuntos (informações).------------------------------------------------------------------------ 

Após ter dado as boas vindas aos presentes, o Vereador iniciou o plenário solicitando a todos os presentes 

uma breve apresentação bem como uma pequena apresentação da entidade que representam para que os 

restantes membros ficassem a conhecer. Neste momento saíram da sala dois elementos, os representantes 

da Associação Académico de Leiria e da Associação de Solidariedade de Leiria.------------------------------------ 

De seguida o Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude, Dr. Carlos Palheira apresentou a nova 

estrutura orgânica da CML eleita no passado dia 01 de Outubro da qual faz parte o Sr. João Fonseca seu 

secretário com responsabilidades na área da Juventude.--------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, a Sr. Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude 

apresentou as linhas orientadoras do PRO LEIRIA, como o único programa de apoio às associações e seu 

funcionamento, salientando que é um instrumento de apoio às actividades das associações. Referiu 

também que essas actividades a serem apoiadas pelo município deverão ter alguns requisitos para que haja 

atribuição do apoio por parte da CML, nomeadamente:----------------------------------------------------------------- 

a) Serem de iniciativa local---------------------------------------------------------------------- 

b) Haver continuidade, ou seja ser um projecto que já se iniciou e que a 

associação esteja a dar continuidade----------------------------------------------------- 

c) Deverão ser diversificadas------------------------------------------------------------------- 

d) Ter como elementos integradores da deficiência--------------------------------------- 

e) Ser de interesse municipal-------------------------------------------------------------------- 
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f) Entre outros------------------------------------------------------------------------------------ 

Para além disso também referiu que as associações deverão ser criteriosas e deverão  desenvolver 

projectos de forma séria, bem dimensionados e de acordo com os recursos adequados a tal.------------------- 

Alertou para o facto de, na análise das candidaturas recebidas para o PRO LEIRIA 2018, os serviços internos 

da CML se queixam de práticas de “copy – paste” por parte das associações, nos projectos apresentados 

sem que haja cuidado e rigor nas informações apresentadas.---------------------------------------------------------- 

Também abordou os tipos de apoio de que poderão ser alvo, as associações, no âmbito do PRO LEIRIA, 

nomeadamente de equipamentos básicos, despesas com pessoal, apoio financeiro, logístico, salas, apoio 

técnico entre outros tipos de apoio, desde que as associações tenham, cada vez mais, capacidade de criar e 

inovar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Representante dos Jovens do Bloco de Esquerda, solicitou informação sobre prazos das candidaturas, ao 

que foi respondido de que para o ano de 2018 as candidaturas foram encerradas a 31 de Outubro de 2017, 

tendo sido prorrogado o prazo até 10 de Dezembro de 2017.---------------------------------------------------------- 

O representante das associações de estudantes da ESTG, solicitou que fossem disponibilizados os ficheiros 

em formato editável de forma a facilitar o preenchimento e envio das candidaturas.--------------------------- 

O Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude, por último alertou que no âmbito do PRO LEIRIA, ainda 

são possíveis apoios pontuais, às actividades das associações juvenis, e que a candidatura a este tipo de 

apoio acontecerá aquando da realização da actividade. Concluiu afirmando que deve ser feito um 

levantamento rigoroso do espectro das associações  existentes no concelho no sentido de se ficar com um 

registo de actividade das associações mais presente e efectivo.-------------------------------------------------------- 

De seguida procedeu-se à eleição dos secretários da mesa do concelho, foram propostos para secretários 

do CMJ do Município de Leiria, Henrique Canha representantes da JS e o Xavier Gaspar representante dos 

Jovens do Bloco de Esquerda, tendo sido entregues 13 boletins havendo 13 votos “sim” nos nomes 

apresentados. Os secretários tomaram posse imediatamente a seguir ao ato.------------------------------------ 

A eleição do representante do conselho municipal de juventude no conselho municipal de educação foi 

adiada para a próxima reunião do CMJ no sentido de poderem estar presentes mais representantes das 

associações de estudantes do ensino secundário.------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude iniciou o ponto 3 da ordem de trabalhos dando a palavra 

ao plenário de forma a poderem dar ideias a concretizar no plano de actividades municipal de 2018-2021. 

A representante do PAN iniciou com a possível criação de bolsas de voluntários desde os 14 anos como 

incentivo ao associativismo juvenil. Referiu ainda o tema LGBTI, onde consideram importante a realização 

de palestras e/ou conferências para que sejam educados os jovens para a diferença, e que estas sejam 

feitas para jovens desde os 16 anos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O representante da Federação das associações juvenis do distrito de Leiria interveio em abono da ideia das 

bolsas de voluntários, salientando a importância desta temática e que a CML poderia intervir no sentido de 

questionar às associações o interesse em receber voluntários nas suas actividades tais como campos de 

férias, tempos livres, férias desportivas entre outras. Referiu também que o trabalho em rede entre 

associações deve ser promovido para aproximar as associações locais e se criem sinergias de forma a 

alancar os projectos das associações.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Um desses projectos poderia ser (referiu o representante da FAJDL) o “Participa Leiria1" que seria uma 

abordagem junto do público juvenil, para que opinassem sobre o município do futuro, o que acham que 

deverá ser Leiria no futuro. Continuou afirmando que outro projecto poderá ser a abertura de uma rubrica, 

no âmbito do Orçamento Participativo, especifico para jovens. Salientou que as verbas disponibilizadas 

para a juventude tendem a ser reduzidas e com esta ferramenta poderia ser uma forma de motivar os 

jovens a participar e influenciar a política autárquica.-------------------------------------------------------------------- 

Terminou referindo que concorda com o facto de os critérios do PRO LEIRIA serem alterados no sentido de 

se tornarem menos vagos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O representante da JS lançou a ideia de se criar um dia de visita ao Vereador, que no fundo seria um dia em 

que um dos Vereadores da Câmara seria acompanhado por um jovem no sentido de os aproximar da 

política.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A representante da CPCJ pediu a palavra para referir que no que concerne ao tema LGBTI poderão ter 

algum tipo de intervenção, até porque querem assinalar essa data (28 de Junho de 1949).--------------------- 

O Representante da Associação Cultural Desportiva e de Promoção da Praia do Pedrogão alertou o plenário 

de que a Praia do Pedrogão é a única praia do concelho e que seria importante motivar a frequência da 

praia pelos mais jovens. Para esse efeito lançou a ideia de se criar um evento musical destinado aos jovens, 

a seguir ao festival da sardinha, aproveitando a tenda do festival.---------------------------------------------------- 

O representante dos jovens do Bloco de Esquerda considera haver necessidade de haver mais aproximação 

entre as associações e os estudantes e considera que poderia ser importante a mostra do trabalho das 

associações nas escolas do concelho. Por outro lado salientou que deveria ser reeditado o programa Abril 

Juvenil, tendo sido um programa que em tempos a CML lançou e que traz à memória de todos boas 

recordações. Referiu ainda que os bons projectos deverão ser mantidos.--------------------------------------------- 

Por último a mesa lançou para o debate três temas: o Cartão Jovem Municipal,  o Espaço Jovem e a 

cobertura WIFI na cidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao cartão jovem municipal depois de debatido o tema, concluiu-se que o mesmo não deve 

ser unicamente um meio de angariar descontos, até porque na maioria dos espaços comerciais os 

                                           

1 Referencia usada pelo representante da FAJDL durante a intrvenção 
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descontos são iguais a outros cartões no mercado e isso não trás mais-valia para os jovens. Foi unânime a 

ideia de que o formato do mesmo deve ser uma Aplicação (Android/IOS – APP), que poderá ser uma 

upgrade da APP actual do município dirigida especificamente para jovens. De entre as ideias para a 

aplicação houve quem sugerisse que a mesma pudesse estar ligada à rede cultural da Cidade e a rede 

Mobilis e a rede do associativismo local.------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda sobre o cartão jovem Municipal o Vereador do Desporto e Juventude referiu que poder-se-ia criar 

uma primeira versão do cartão jovem cultural onde existiriam descontos nos museus, cinemas e 

espectáculos. Por fim conclui-se que depois de terminada a APP deve ser divulgada junto das escolas de 

modo a que se incentive ao uso da mesma.-------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao Espaço Jovem o representante da FAJDL referiu que o mesmo foi um fracasso, porque 

não envolveram as associações no projecto. No entanto também referiu que Leiria Precisa de uma espaço 

Jovem que deverá ser articulado com associações locais com objectivo de mobilizar e apelar a uma maior 

participação de jovens.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita as zonas WIFI, todos os participantes concordaram que o sinal disponível é fraco e não 

corresponde às necessidades dos jovens. Quando questionados sobre se preferiam um sinal melhorado na 

cobertura existente ou reforço de sinal em zonas definidas para o efeito a resposta da sala pendeu 

fortemente para um sinal potente mas menos abrangente, de modo a que os utilizadores tenham uma 

utilização satisfatória do serviço, o qual não seria possível com um sinal fraco.------------------------------------ 

Terminou-se a reunião com a marcação da próxima reunião do CMJ, a qual será no próximo dia 16 de 

Fevereiro pelas 17:30 no centro associativo municipal no edifício do Mercado Municipal.---------------------- 

A lista de presenças estará anexa à presente ata.-------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Mesa do Plenário 

 

Carlos Palheira 

_______________________________ 

 

Os Secretários da Mesa 

 

Xavier Gaspar    Henrique Canha 

______________________________ ______________________________ 


