Município de Leiria
Câmara Municipal
Conselho Municipal de Juventude de Leiria
Ata do Conselho Municipal de Juventude de Leiria
Reunião Plenário de 11 de Janeiro de 2019

Aos onze dias do mês de Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões do Executivo da Câmara Municipal de leiria,
pelas dezoito horas e dez minutos, realizou‐se o décimo quinto 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 – Planeamento das actividades para 2019 – CML datas e informações e calendário de
actividades das associações para o ano de 2019; ---------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Ciclo de debates juvenis das Juventudes partidárias – escolas do ensino secundário; ----Ponto 4 – Ponto de situação das candidaturas ao Pro Leiria 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. Passouse então para a votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria com a abstenção do representante da
Juventude Popular Dário Joaquim. ------------------------------------------------------------------------------------------------Passando para o ponto dois da ordem de trabalhos o Sr. Vereador informou que os valores para apoio às
Associações Juvenis, no âmbito do PRO LEIRIA, têm vindo a aumentar ao longo dos anos, sendo que em
2016 foram disponibilizados 28000,00 €; em 2017 30000,00€ e em 2018 44000,00€, pelo que se assume
que as associações juvenis estão cada vez amais activas e apresentam ano após ano melhores projectos.
Concluiu que para 2019 ainda não foi fixado o valor, pelo que apela a que apresentem projectos
inovadores, ambiciosos no sentido de poder ter ais verba disponível. --------------------------------------------------De seguida foram apresentados os projectos que a CML pretende levar a efeito este ano: -----------------------CARNAVAL DE LEIRIA – foi referido que a actividade para este ano será um pouco diferente dos anos
anteriores, uma vez que se pretende fazer projectar um corso de Carnaval a realizar no sábado de Carnaval
à noite, com a presença de grupos de carnaval pertencentes às freguesias de Leiria, fazendo assim uma
ligação ao que de bom se faz nas freguesias e os grupos desses locais terão um espaço privilegiado para
mostrar os seus adereços e carros alegóricos. Na segunda-feira de Carnaval, pretende-se fazer também um
baile de Carnaval temático no Estádio Magalhães Pessoa, o Mercado Santana não deverá ser opção uma
vez que as queixas dos moradores que têm existido condicionam a festa. --------------------------------------------• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
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PLAYRIA – para quem não conhece este projecto foi explicado que se trata de uma conferência em que se
abordam temas atuais, como E-sports, Gaming /streaming e o Youtube, e que se pretende que tanto os
jovens como os pais percebam um pouco melhor estes “mundos”. A edição de 2018 foi uma sucesso e a
actividade continuará com a parceira da Associação de estudantes da AESTG (núcleo de Jogos e
Multimédia) e com a Núcleo de Comunicação e Média da ESECS. A data da edição de 2019 deverá ser no
dia 27 de Abril, no teatro Miguel Franco. -----------------------------------------------------------------------------------START LEIRIA UP – Uma actividade que tinha decorrido no ano de 2018 com a parceria do Núcleo de
Empowering New Ideas da AE ESTG e a CML, estando previsto no primeiro fim-de-semana uma conferência
sobre empreendedorismo e no segundo um fim-de-semana de trabalho em que os participantes vão
desenvolver os projectos e ideias de negócio. Os participantes no fim-de-semana de trabalho terão o auxílio
de mentores especialistas em varias ares profissionais e, no final, haverá um júri que decidirá quais os dois
melhores projectos, aos quais se atribuirão prémios. -----------------------------------------------------------------------EU DIGITAL – Trata-se de um projecto em parceria com a Escola das Emoções e visa a educação para a
exposição nas redes sociais dos jovens. Esta conferência vai tentar criar novos hábitos, abrir novos
horizontes, mostrar bons e maus exemplos da excessiva exposição dos jovens nas redes sociais. --------------FUNNY MONEY – Este projecto foi apresentado pela Kátia, uma jovem ucraniana que em parceria com a
Ass. Collipo propõem uma conferência jovem e dinâmica sobre “dinheiro” e tudo aquilo que lhe está
relacionado. O Objectivo é proporcionar aos jovens acesso a informação e aumentar a literacia financeira
nos jovens. A Conferência será maioritariamente em Inglês, uma vez que o publico alvo são os estudantes
no ensino superior e desta feita também os que estão em Leiria em ERASMUS.----------------------------------Relativamente ao ponto três - CICLO DE DEBATES JUVENIS 2019, é mais um dos projectos que a CML quer
levar a efeito em parceria com as juventudes partidárias (JS, JP, JSD, JBE e JCP) e que consiste na promoção
de debates sobre política nas escolas. O desafio já foi lançado às escolas tendo já três confirmado a vontade
em promover estes debates. Quanto a esta actividade a Flávia da Collipo NGO referiu que as eleições
europeias deveriam ser focadas. Foi referido também que devem ser os jovens a promover o debate e que
se deve falar de política nacional e internacional. ----------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto quatro o João Fonseca fez uma breve apresentação dos projectos já apresentados
pelas associações que entregaram a candidatura ao Pro Leiria. Informou ainda que as candidaturas já estão
a ser avaliadas. Foi também explicado que este ano o apoio às obras de requalificação nas sedes ou espaço
das associações irá ser alvo de critérios de apoio diferentes dos das actividades e que poderão ser apoiados
até um limite de 50% desde que apresentada a devida documentação.------------------------------------------------Relativamente ao ponto cinco foram informados os presentes, que se pretendem fazer algumas obras no
Skate Park com a colocação de 4 postes de iluminação, no Parque Radical de S. Romão está ser Planeada
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uma intervenção para qualificação do mesmo, para estar preparado para, se necessário, receber provas
internacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda referido que quanto ao desporto formal por vezes são necessários voluntários e as associações
juvenis podiam ser bons parceiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------Apesar deste assunto não estar na ordem de trabalhos foi explicado aos presentes o projecto Noites
Saudáveis das Cidades do Centro de Portugal e foi solicitada a eleição de dois representantes do Conselho
Municipal da Juventude para as próximas reuniões de trabalho. Foram quatro as pessoas que se
disponibilizaram, Flávia Sousa, Pedro Henrique Canha, Dário Seguro e Renato Cordeiro. Procedeu-se à
votação e os representantes eleitos foram o Renato Cordeiro e o Dário Seguro. Em caso de impossibilidade
de algum estar presente nomeou-se como primeiro suplente o Pedro Henrique Canha e como segundo
suplente a Flávia Sousa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------No final da Reunião e depois de discutida a votação apurou-se que o Renato Cordeiro não poderia estar em
representação da Escola Fr. Rodrigues lobo pelo que os suplentes foram imediatamente convocados.--------A reunião terminou pelas vinte horas. -------------------------------------------------------------------------------------------A lista de presenças estará anexa à presente ata.--------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa do Plenário

Carlos Palheira
_______________________________

Os Secretários da Mesa

Xavier Gaspar

Henrique Canha

______________________________ ______________________________
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