Município de Leiria
Câmara Municipal
Conselho Municipal de Juventude de Leiria
Ata do Conselho Municipal de Juventude de Leiria
Reunião Plenário de 16 de fevereiro de 2018

Aos dezasseis dias do mês de fevereiro de 2018, no Auditório do Centro Associativo Municipal, pelas 18h,
realizou‐se o décimo segundo 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 – Leitura e aprovação da ata anterior; -------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Cartão Jovem Cultural “APP”; ----------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Congresso Associativo Municipal; ----------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Proposta de alteração dos critérios Pro Leiria – Juventude 2019. ------------------------------Ponto 5 – Arena do Desporto Pedrogão 2018; --------------------------------------------------------------------Ponto 6 – Ciclo de Conferências; -------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7 – Debates Juvenis; -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 – Outros assuntos (informações).-----------------------------------------------------------------------O Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude iniciou o plenário agradecendo a presença de novas
associações, bem como às que já tinham estado presentes na anterior sessão.-----------------------------------De seguida o Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude, Dr. Carlos Palheira comunicou aos presentes
que houve no orçamento um reforço da verba para a Juventude, uma boa noticia para a realização de mais
actividades, mas que faz com que a responsabilidade seja maior.--------------------------------------------------------Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude
referiu que a ata já se encontrava no site da Câmara Municipal de Leiria, tendo questionado os presentes se
era necessário proceder à leitura, pelo que ninguém se pronunciou a favor da mesma. Passou-se então
para a votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com a abstenção de Dário da Juventude
Popular. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando para o ponto dois da ordem de trabalhos o Vereador apresentou a ideia de criar um Cartão
Jovem Cultural (APP) em que a validação do mesmo passaria por uma visita a alguns pontos culturais
devidamente determinados, sem qualquer custo, passando assim de nível até à sua validação. ----------------Nessa APP, e no fim do cartão validado, passaria a estar disponível a oferta cultural do município e
descontos em vários pontos culturais. Esta APP não se destina apenas a jovens munícipes mas também a
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Dário Joaquim da Juventude Popular sugeriu que nessa APP fosse incluída a agenda desportiva e que os
descontos também incidissem nas infra-estruturas desportivas, nomeadamente as Piscinas Municipais,
Estádio Municipal, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador gostou da ideia e referiu que esse será o futuro, no entanto convém consolidar primeiro uma
vertente, para depois se avançar para outras. ---------------------------------------------------------------------------------Uma das ideias referidas foi que se desbloqueasse gradualmente a informação na APP, conforme se vai
subindo nos níveis para validação do cartão. ----------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto três Luis Pinto da FAJDL começou por referir que existem muitas associações e que nem
se conhecem nem sabem quais são os seus objectivos, pelo que seria bom a realização de um congresso
para troca de ideias, de projectos, partilha de recursos, trabalho em rede. Seria também uma oportunidade
para envolver jovens que não pertençam a associações. -------------------------------------------------------------------Joana Correia, membro da Assembleia Municipal pelo PS referiu que deveria ser criada uma plataforma
com informação sobre o que cada associação faz, quais os recursos que possuem para ser possível a
partilha dos mesmos. Célia Caseiro, representante do IPDJ referiu que essa plataforma já foi criada mas que
teve pouca adesão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi referido que a Feira de Maio, maior evento da cidade, seria uma boa mostra para as associações pelo
que o Vereador propôs a criação de posters. Assim a Câmara de Leiria ficou de enviar formato para que
todas as associações tratem dos seus posters. --------------------------------------------------------------------------------O dia 30 de abril é dia do Associativismo pelo que foi proposta a realização de uma actividade simbólica na
Feira de Maio para marcar o dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposto fazer um encontro com as associações para o mês de Setembro ou Outubro. ----------------------No que se refere ao ponto quatro o Vereador solicitou que as associações analisassem os critérios em vigor
no Regulamento do Pro Leiria e que apresentem sugestões para alteração dos critérios, uma vez que estes
têm que ser o mais transparentes possíveis. -----------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto cinco o Vereador informou os presentes que este ano a Arena do Desporto vai estar
preenchida e diversificada, havendo actividades todos os dias e especialmente aos fins-de-semana. Referiu
ainda que se alguma associação pretender efectuar alguma actividade, poderá solicitar. -------------------------Relativamente ao ponto seis foi informada a plateia que estão previstas algumas conferências,
nomeadamente sobre Youtubers e Jogos que se irá realizar no dia 26 de maio no Teatro Miguel Franco em
parceria com o Núcleo de Multimédia da Associação de Estudantes da ESTG. ----------------------------------------Existem ainda outras atividades em estudo, no entanto o Vereador solicita que apresentem propostas para
futuros projectos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Um dos projectos propostos foi a organização de um torneio de E-Sports, ideia bem acolhida pelo Vereador
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Quanto ao ponto sete foi apresentado pelo Henrique Canha – Juventude Socialista e pelo Xavier Gaspar –
Juventude do Bloco um projecto sobre Debates Juvenis que consiste em desmistificar a política, levar a
política e a cidadania para as escolas, promovendo debates políticos e criando uma consciência politica.
Este projecto tem o apoio da Câmara Municipal de Leiria, na medida em que faz a ponte com as escolas.
Este projecto já existiu mas foram verificados alguns pontos fracos que se pretendem ser ultrapassados,
nomeadamente a elitização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Luís Pinto referiu que se poderia agregar a esses debates a participação associativa, mas que poderá ainda
não ser o momento. Xavier Gaspar referiu que já se tentou acrescentar essa vertente nos debates mas que
não correu como o previsto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto oito o Vereador solicitou que fosse efectuada a eleição de um representante para
o Conselho Municipal da Educação. Assim perguntou quem estava disponível, tendo mostrado a sua
disponibilidade, Xavier Gaspar e Dário Joaquim. Após a votação foi eleito Xavier Gaspar com nove votos
contra Dário Joaquim com quatro votos. ---------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda feito o ponto de situação das actividades que já foram realizadas, nomeadamente a Aldeia de
Natal e o Festival da Irreverência, sendo um balanço positivo. ------------------------------------------------------------Terminou-se a reunião com a marcação da próxima reunião do CMJ, a qual será no próximo dia 27 de Abril
pelas 18:00 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

______________________________ ______________________________
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