Município de Leiria
Câmara Municipal
Conselho Municipal de Juventude de Leiria
Ata do Conselho Municipal de Juventude de Leiria
Reunião Plenário de 28 de junho de 2019

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2019, na Sala de Reuniões do Executivo da Câmara Municipal de
leiria, pelas dezoito horas e dez minutos, realizou‐se o décimo sexto 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 – Ponto de situação do PRO Leiria 2019; ----------------------------------------------------------------Ponto 3 – Ciclo de debates juvenis das Juventudes partidárias, Playria, Funny Money - Conclusões;
Ponto 4 – Ponto de situação das atividades das associações juvenis; ---------------------------------------Ponto 5 – Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude
salientou 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 sobre a mesma. Passou-se
então para a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------Passando para o ponto dois da ordem de trabalhos, João Fonseca referiu que as candidaturas apresentadas
ao pelas associações com projetos na área da Juventude ao PRO LEIRIA foram em igual número do ano
anterior. Referiu que as parceiras entre associações podem resultar em projeto de maior monta, mais
público e por consequência melhores projetos. Apelou ainda que haja mais parceiras entre associações
para que consigamos ter em Leiria melhores eventos. Informou ainda que os apoios anuais apresentados já
foram todos analisados e comunicados, às associações, os apoios concedidos de acordo com os critérios do
PRO aprovados em CMJ para 2019. Ressalvou, no final, que houve três associações não conseguiram
apresentar os comprovativos das despesas reativas à primeira tranche (30%) do PROLEIRIA, relativo a
projetos de 2018, o que resultou num estorno de verba, tendo estas associações que devolver o valor já
recebido. Os processos já foram comunicados e as associações respetivas, e já estão a ser tratados.
No ponto três foi dada a palavra à Flávia Santos da Associação Collipo que explicou em que consistia o
evento Funny Money, uma conferência sobre temas relacionados com dinheiro, tendo como objetivo o de
aumentar a literacia financeira dos jovens. Este evento foi realizado no dia 29 de abril No Mercado Santana
em Parceria com o Município de Leiria, e que contou com a presença de cerca de 100 participantes. Da
parte dos participantes o feedback foi positivo, tendo o Vereador referido que achou um conceito muito
interessante. Por ultimo foi referido por João Fonseca que, nas edições futuras do evento, se deveria
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apostar, de algum forma, nos temas das cripto moedas, mais conhecidas pelas “BIT COIN”, atendendo a
que é um tema ainda pouco conhecido pela comunidade e em particular pelos jovens.--------------------------O Ciclo de Debates Juvenis, na opinião dos representantes das juventudes partidárias, foi um verdadeiro
sucesso, com a presença de muitos jovens com interesse pelas questões políticas. Dario Seguro referiu que
apesar de todas as escolas terem manifestado interesse e se terem mobilizado no sentido de poderem
receber os debates, a Escola Secundária Domingues Sequeira não esteve com o mesmo espírito, uma vez
que o debate naquela escola não se realizou. ------------------------------------------------------------------------------Quanto ao PLAYRIA, 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 2019 foi um 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.
Relativamente ao START LEIRIA UP, uma actividade com a parceria do Núcleo de Empowering New Ideas da
AE ESTG e a CML, estava previsto um fim-de-semana com uma conferência sobre empreendedorismo mas
que não se realizou for falta de oradores, tendo sido apenas realizado um fim-de-semana de trabalho em
que os participantes desenvolvem os projetos e ideias de negócio. Há no entanto interesse em que a
conferência se realize no segundo semestre de 2019 uma vez que alguns elementos da organização
estariam fora em Erasmus.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim o Festival da Irreverência, este ano contou com uma nova identidade, o Sr. Vereador referiu que foi
um sucesso gigante, pelo que o modelo deste ano será para repetir. --------------------------------------------------Relativamente ao ponto quatro o Vereador solicitou que fossem os presentes a falar das suas atividades já
realizadas ou projetos futuros. Os Pig´s on Spetayde foram os primeiros a intervir, referindo que este ano
apostaram mais para tentar levar o festival a outro nível. Duplicaram o orçamento do ano anterior, no
entanto aquando da entrega do pedido de apoio ao Pro Leiria ainda não tinham pensado nessa
possibilidade, pelo que o pedido foi igual ao dos anos anteriores. O festival correu muito bem e dentro das
expectativas da associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Corpo Nacional de escutas, presente no plenário, informou que tiveram o dia do Baden Powell nas
Colmeias com a presença de 1500 crianças. -----------------------------------------------------------------------------------A Flávia da Collipo informou que tiveram algumas atividades, nomeadamente uma tertúlia no Atlas sobre
as eleições europeias e o apelo ao voto. Têm também intercâmbios com outros países, tendo ido para
países europeus três jovens de Leiria. ------------------------------------------------------------------------------------------Antes de passar ao último ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Solicitou que fossem alertadas as
associações presentes para a obrigatoriedade do Registo Central de Beneficiário Efetivo. Este procedimento
dever ser feito no sítio da internet respetivo e carece de algumas informações que o tornam difícil de fazer.
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Houve apelo a que as Associações presentes pudessem, de algo modo, tratar do Registo em tempo útil uma
vez que o prazo termia no dia 30 de junho de 2019.
Por fim, no ponto cinco da ordem de trabalhos, foi informado o plenário que os representantes do
Conselho Municipal da Juventude participaram no projeto Noites Saudáveis que se realizou em Coimbra. Os
representantes, Henrique Canha, a Flávia Santos e o Dário Seguro explicaram que a ideia do projeto era boa
mas não era aplicável a Leiria, uma vez que o projeto está mais direcionado para a realidade da cidade de
Coimbra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião terminou pelas dezanove horas e dez minutos. -----------------------------------------------------------------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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