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Ata do Conselho Municipal de Juventude de Leiria 

Reunião Plenário de 4 de outubro de 2018 

 

Ao quarto dia do mês de Outubro de 2018, na Sala de Reuniões do Executivo da Câmara Municipal de leiria, 

pelas dezoito horas e trinta minutos, realizou‐se o décimo quarto 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 do plenário anterior; -------------------------------------------------- 

Ponto 2 – Informações; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 – Aprovação da matriz dos critérios de apoio ao Associativismo Juvenil para 2019; ---------- 

Ponto 4 – Planeamento das actividades para 2019; -------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 – Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 “website” 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 unanimidade. -------------------------------------------- 

Passando para o ponto dois da ordem de trabalhos o Vereador informou que existem associações que 

ainda não entregaram os documentos necessários para que as verbas possam ser desbloqueadas. Referiu 

ainda que os orçamentos apresentados devem ser o mais dentro da realidade possível. --------------------------- 

Foram ainda informados os presentes que o prazo de apresentação de candidaturas foi alargado até dia 30 

de Novembro, para apresentar as candidaturas ao PROLEIRIA na tipologia de apoio anual, tendo sido 

solicitado que se apresentem actividades criativas. Quanto aos apoios pontuais devem ser solicitados com 

pelo menos um mês de antecedência. O Presidente da Associação de Estudantes da E.S.T.G referiu que 

aquando dos pedidos não é comunicado a decisão que recaiu sobre o mesmo. O Vereador explicou que 

todos os pedidos têm que ser deliberados em reunião de Câmara e quando se trata de reserva de espaços 

que sejam na cidade devem ser efetuados com mais antecedência tendo em conta que o volume de 

eventos aumentou consideravelmente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador solicitou ainda às Associações Juvenis que participem nas actividades promovidas pela Câmara 

Municipal, ou seja, que disponibilizem voluntários para ajudar nos mais diversos eventos, solicitou que haja 

uma maior cooperação com a Câmara Municipal de Leiria. ---------------------------------------------------------------- 

http://www.cm-leiria.pt/
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Relativamente ao ponto três o Vereador colocou à consideração do plenário a votação dos critérios de 

apoio aos projectos de juventude para o ano de 2019, que já tinham sido discutidos e validados na reunião 

anterior. Estes mesmos tinham sido enviados, por email a todos as associações com assento no CMJ.------ 

Solicitou ainda que poderiam fazer-se alguns ajustes caso se justificasse uma vez que os critérios foram 

ligeiramente alterados e tendo em conta que foi criada uma nova rúbrica de apoio às obras nas instalações 

das associações. O presidente da FAJDL, Luís Pinto, referiu que na alínea B estava um valor elevado de 

ponderação mas não sugeriu nenhuma alteração. Concluiu dizendo que alguns critérios são muito 

subjectivos mas que irá ser um ano de teste para ver como vai correr. ---------------------------------------------- 

Procedeu-se à votação dos citérios que foram aprovados por unanimidade.------------------------------------------ 

Critérios de análise para as candidaturas à atribuição de apoios para a Juventude 2019 

Critérios 

 

Ponderação 

Cumpre 
totalmente 

Cumpre 
parcialmente 

Não cumpre 

a) Qualidade, e interesse do projecto ou actividade. 

Notas: 

Perspectivas da actividade/projecto ter particularidades 
/atributos únicos, “Coisas Novas”. Que possa ser 
divertido(a), agradável, cativante, atractivo para os 
participantes e público em geral e/ou cujo âmbito de 
acção seja relevante e pertinente. 

10% 5% 0% 

b) Continuidade do(s) projecto(s) ou actividade(s) e grau de 
colaboração/parceria da associação nas actividades da 
Autarquia. 

Notas: 

I. Grau de execução de projectos anteriores 
II. Desempenho da associação em projectos 

anteriores (histórico). 
III. Grau de participação pode ser avaliado em 

participação em ações de voluntariado/ 
voluntários de apoio a actividades do município, 
ações ambientais, culturais, desportivas, acção 
social entre outras. 

5% 2.5% 0% 

c) Criatividade e Inovação do projecto ou actividade. 
 Notas: 

I. Inovação e Criatividade – Novas perspectivas do 
tema/área/actividade/projecto; Apelo a novas 
formas de resolução e que transformem ideia (s) 
em prática(s).  

II. Capacidade de apresentar “modelos” não 
testados com argumentação lógica, realista e 
economicamente viável.  

III. Se o contexto da criatividade/inovação se centrar 
somente no domínio da ideia serão atribuídos 
5%, se for na ideia e na implementação serão 
atribuídos 10%. 

10% 5% 0% 
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d) Consistência do projecto de gestão, determinada e 
avaliada pela adequação do(s) orçamento(s) 
apresentado(s) às actividades/ projecto(s) a realizar. 
Cumprimento dos prazos estipulados para entrega de 
documentos. 

Notas: 

I. Consistência dos valores apresentados e 
qualidade dos orçamentos entregues. Verificação 
de entrega de orçamentos de entidades externas 
para justificação do valor solicitado. 

II. Se a documentação de suporte da candidatura 
for entregue dentro do prazo terá dois níveis de 
ponderação, em função da consistência dos 
valores apresentados, se for entregue fora do 
prazo não será alvo de ponderação. 

20% 10% 0% 

e) Capacidade de angariação de outras fontes de 
financiamento ou de outros tipos de apoio, 
designadamente comparticipações de outras entidades, 
mecenato ou patrocínio; 

> 30 % <= 50 % Até 30 % 
Sem fontes de 

financiamento 

10% 5% 0% 

f) Parcerias e intercâmbios com outras Associações no(s) 
projecto(s), actividade(s) apresentado(s) 

Notas: 

Identificação clara das parcerias, dos objectivos da(s) 
mesma(s) e do âmbito de acção de cada uma 

Mais de 3 De 1 a 3 0 

5% 2,5% 0% 

g) Número potencial de beneficiários e estratégia de 
captação e inclusão de públicos no(s) projecto(s) ou 
actividade(s). 

Notas: 

I. Identificação clara do público-alvo 
II. Identificação das Estratégias/ferramentas de 

promoção e comunicação do 
evento/projecto/actividade (Redes sociais, 
Media, Etc.). 

III. Identificação de parcerias na área da 
comunicação. 

IV. Identificação de Estratégias de captação de 
público (Ex. Gratuitidade das ações, entre outras) 

5% 2,5% 0% 

h) Capacidade dos Técnicos intervenientes, demonstrada, 
designadamente através dos respectivos currículos e de 
informação relativa a actividades ou projectos 
desenvolvidos em anos anteriores. 

Notas: 

Verificar se a equipa responsável pelo(a) de 
projecto/actividade apresenta competências e formação 
nas áreas relevantes para o desenvolvimento do projecto. 
Avaliar as características da equipa de trabalho 
apresentada no contexto dos requisitos da candidatura 
apresentada, com relevância em competências e 
formação nas áreas da actividade. 

5% 0%  
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i) Conformidade dos objectivos dos projectos ou 
actividades proposto com as linhas programáticas do 
Município nas áreas social, cultural, desportiva, 
recreativa e outras constantes das Grandes Opções do 
Plano. 

10% 0%  

j) Potencial de Impacto da Actividade/Projecto para a 
resolução de problemas/necessidades sociais existentes 
no território. 

20% 10% 0% 

 

Apoio à realização de obras de requalificação/beneficiação de Instalações associativas 

Critérios Cumpre  Não cumpre 

1. As propostas de candidaturas para aquisição de equipamento, para 

realização de obras, serão alvo de análise em critérios cujos anteriores 

não se enquadram, deverão ser apresentadas até ao final o prazo de 

candidaturas do PRO LEIRIA - Apoios Anual, e não poderão ser apoiados 

pela Autarquia em mais de 50% do valor orçamentado.  

2. As obras só poderão ser apoiadas em edifícios/instalações que: sejam 

da associação, que estejam licenciadas, ou instalações arrendadas ou 

em comodato desde que com licença de utilização para os fins próprios. 

a. Poderá ser necessário a apresentação de documento(s) 

justificativo(s) da situação patrimonial do edificado e/ou da 

relação da Associação com o(s) proprietário(s). 

b. Poderá ainda ser necessária a apresentação de documentos 

comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito, que 

lhe confira a faculdade de realização da operação, ou, da 

atribuição dos poderes necessários para agir em sua 

representação. 

3. Os orçamentos apresentados na candidatura para realização de obras, 

deverão ser acompanhados pelos documentos comprovativos das 

entidades a contratar para os trabalhos.  

4. É obrigatório a entrega dos comprovativos de despesa que perfaçam o 

valor para desbloqueio de verba. 

Até 50% 0% 

 

Relativamente ao ponto quatro o Vereador informou que quanto aos Ciclo de Debates Juvenis já foram 

enviadas as comunicações às escolas, com as datas propostas, tendo já uma respondido a informar que é 

um projecto interessante, mas que para a data proposta não será viável, pelo que propõem que esta 

actividade seja realizada em Setembro ou Outubro. ------------------------------------------------------------------------ 

Foram informados os presentes que a Aplicação Móvel (APP) está em execução, tendo já sido realizadas 

algumas reuniões de trabalho nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cm-leiria.pt/
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O Vereador acrescentou que alguns dos apoios já foram aprovados e que este ano os apoios à juventude 

tiveram um acréscimo de cerca de 40% em relação ao ano anterior. ---------------------------------------------------- 

Quanto aos cartazes propostos na assembleia anterior apenas foi apresentado um, pelo que o Vereador 

apelou às associações presentes que o elaborassem. ------------------------------------------------------------------------ 

Quanto ao planeamento das actividades no âmbito da juventude foi referido por João Fonseca que vão 

continuar os projectos do mês de maio, nomeadamente o Playria e o Start Leiria Up, uma vez que foram 

um sucesso de adesão por parte dos jovens de Leiria.-------------------------------------------------------------------- 

O Playria é uma conferência que se irá realizar no Teatro Miguel Franco, cujos temas abordados serão o 

Youtube, o Gaming e os E-Sports. As inscrições são gratuitas, no dia do evento e apenas uma hora antes do 

evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O Start Leiria Up Leiria é um fim-de-semana dedicado ao empreendedorismo onde se reúnem interessados 

em desenvolver ideias de negócio com a ajuda de mentores. As inscrições são gratuitas e mediante o 

preenchimento de um formulário. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

João Fonseca referiu ainda que está a ser preparada a vinda para Leiria da conferência “Começar Hoje” que 

é um registo de conferência, cujo público-alvo são os finalistas do secundário e alunos do superior, que 

aborda aspectos relacionados com a motivação dos jovens para a vida activa. Por outro lado, está a ser 

preparada também uma dinâmica de grupos para jovens do terceiro ciclo que aborde a área 

comportamental dos jovens nas redes sociais.----------------------------------------------------------------------------- 

O representante da JSD referiu que é necessária mais abertura das escolas às juventudes partidárias e 

solicitou à Camara Municipal o envio de informação às escolas que por lei estas estruturas podem entrar no 

espaço da escola. O Sr. Vereador explicou que não cabe à Câmara esse papel, que aceita o pedido mas o 

mesmo não pode ser satisfeito.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

João Fonseca interveio no sentido de informar os presentes que depois de receber todas as candidaturas 

ao PRO LEIRIA que se irá fazer um calendário com todas as actividades das associações de modo a garantir 

que não existem eventos que possam colidir com os demais, para tentar ajustar as datas e criar uma maior 

mobilização de jovens às actividades.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto cinco houve uma intervenção do representante do Bloco de Esquerda sobre a 

possibilidade dos passes sociais que estão a ser pensados para Porto e Lisboa poderem ser estendidos a 

Leiria. O Vereador referiu que as realidades são completamente distintas e os valores pagos pelos passes 

em Leiria são muito inferiores dessas localidades. Para além disso, os estudantes que beneficiam de apoio 

social, já tem um desconto no passe pelo que a proposta não terá sentido em Leiria.---------------------------- 

A reunião terminou pelas dezanove horas e trinta minutos.--------------------------------------------------------------- 

A lista de presenças estará anexa à presente ata.-------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente da Mesa do Plenário 

 

Carlos Palheira 

_______________________________ 

 

Os Secretários da Mesa 

 

Xavier Gaspar    Henrique Canha 

______________________________ ______________________________ 
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