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Ata do Conselho Municipal de Juventude de Leiria 

Reunião Plenário de 13 de dezembro de 2019 

 

Aos treze dias do mês de dezembro de 2019, na Sala de Reuniões do Executivo da Câmara Municipal de 

leiria, pelas dezoito horas e vinte minutos, realizou‐se o décimo sétimo 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 das candidaturas ao PRO Leiria 2020; ------------------------------------------ 

Ponto 3 – Planeamento de actividades 2020;  

Ponto 4 – 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 maioria com abstenção do Sr. Jorge Silva 

representante da Associação Pig’s on Spetayde. ------------------------------------------------------------------------- 

Passando para o ponto dois da ordem de trabalhos, O Sr. Vereador informou que tem havido um aumento 

substancial da verba disponibilizada pelo município para os projectos da juventude e esclareceu sobre os 

dois tipos de candidatura que podem ocorrer; as candidaturas anuais e as pontuais, e, falou ainda da forma 

como são avaliadas as candidaturas. Solicitou também, que as candidaturas ao Pro Leiria 2020 fossem 

todas entregues até ao próximo dia 31 de dezembro.-------------------------------------------------------------------- 

No ponto três o Sr. João Fonseca falou do sucesso de algumas actividades realizadas no ano 2019 que se 

irão repetir no ano 2020, nomeadamente; o Ciclo de Debates Juvenis que contou com a presença de 

muitos jovens com interesse pelas questões políticas e é intenção do município, que no próximo ano, esta 

actividade seja realizada nas 8 escolas secundárias do concelho de Leiria, uma vez que em 2019 não se 

conseguiu realizar a Escola Secundária Domingues Sequeira.------------------------------------------------------------- 

O 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 “ O mundo 

digital”, salientou que a edição de 2019 foi um sucesso e irá continuar no próximo ano, com a parceira da 

Associação de estudantes da AESTG (núcleo de Jogos e Multimédia e o de Informática) e com a Núcleo de 

Comunicação e Média da ESECS.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O START LEIRIA UP, uma actividade com a parceria do Núcleo de Empowering New Ideas da AE ESTG e a 

CML, foi realizado num fim-de-semana com uma conferência sobre empreendedorismo, com o objectivo de 

desenvolver novos projetos e ideias de negócio.  

O projeto Funny Money, uma conferência sobre temas relacionados com dinheiro, tendo como objetivo 

aumentar a literacia financeira dos jovens e que foi uma referência no ano de dois mil e dezanove, ainda 

não há sinais de continuidade, atendendo a que a organização aguarda resposta aos pedidos de realização 

da atividade noutros concelhos. Dado o sucesso desta actividade, há interesse em que esta conferência se 

repita no próximo ano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Festival da Irreverência/ Carnaval de Leiria, que 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 e 

possivelmente com mais um dia de atividade. ----------------------------------------------------------------------------- 

The Rising Teen é um projecto da Associação Acontece, que pretende estimular os jovens a caminhar para 

o rumo certo através de dinâmicas singulares e em grupo este projeto aborda áreas comportamentais e 

trabalha os processos de tomada de decisão e autonomia. Ainda não há data definida para a realização da 

atividade e contamos voltar a detalhar o assunto mais à frente.------------------------------------------------------ 

E por último Portugal no Estádio/Euro 2020, o Sr. Vereador tomou a palavra para falar desta actividade, 

tendo informado que vai haver um ecrã de alta definição no Estádio Municipal de Leiria, onde serão 

transmitidos os jogos da selecção, com entrada livre para que todos os jovens possam apoiar a seleção 

nacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. João Fonseca voltou a intervir, apelando às Associações presentes que apresentassem os projectos 

para o ano 2020 no âmbito do PRO.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto quatro o Sr. João Fonseca solicitou aos presentes que falassem das suas atividades  

ou projetos para 2020. O Joel da Associação de Estudantes da ESTG  foi o primeiro a intervir, referindo que 

os grandes projectos para o próximo ano serão a Semana Académica e a Receção ao Caloiro. Informou 

também que irá ser constituída uma Associação Académica que irá agregar todas as Associações de 

Estudantes do Ensino Superior do Instituto Politécnico de Leiria.------------------------------------------------------- 

De seguida tomou a palavra o Sr. Jorge da Associação Pig’s on Spetayde tendo informado que o Pigs Rock 

Festival 2020 se irá realizar nos dias 12 e 13 de junho, e, que pretendem angariar mais apoios financeiros 

para o Festival poder crescer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Associação Collippo, também presentes no plenário, informou que pretendem candidatar-se ao Erasmus 

+, afim de poderem receber 20 voluntários de países europeus. Um outro projecto para 2020 será o 

Shortcutz Leiria que consiste numa plataforma para apoiar e divulgar os novos talentos emergentes no 

cinema português, trazendo mais oferta cultural à nossa cidade com uma regularidade bimensal.--------------

Por sua vez o Sr. João, representante do Agrupamento 127 da Sé de Leiria, informou que no próximo ano 
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iriam comemorar 60 de existência e realizar o dia de BP no dia 01 de março, sendo um projecto de grande 

dimensão que pretende envolver 2.000 pessoas.--------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Jónatas representante da Trovantina, deu a conhecer que pretendem realizar nos dias 6 e 7 de março 

o Festival de Tunas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após a apresentação de alguns projectos por parte das Associações, o Sr. João Fonseca questionou os 

presentes se tinham realizado todas as actividades incluídas no Pro Leiria 2019, pois caso não tenham 

realizado é importante informar o Município para se proceder aos respetivos estornos.------------------------- 

Aproveitando o assunto, o Sr. Vereador tomou a palavra a apelar à entrega dos relatórios anexo IV e 

respetivos comprovativos de despesa, para se poder desbloquear as verbas pendentes.----------------------- 

Ainda no ponto quatro, o Sr. Dário representante da Juventude Popular, informou que referente ao 

projecto “Noite Saudável das Cidades do Centro de Portugal”, tiveram uma reunião de trabalho em 

Coimbra, tendo verificado que este movimento era muito focado na realidade de Coimbra, estando agora a 

tentar que esta iniciativa abranja outras cidades e outras realidades.------------------------------------------------- 

Para concluir o plenário, foram informados os presentes que os secretários da Mesa do Conselho Municipal 

da Juventude teriam abandonado os cargos por motivos pessoais e profissionais, sendo necessário a sua 

substituição. Após esta informação o Sr. Dário Joaquim representante da Juventude Popular e o Sr. Luís 

Silva representante da Collippo voluntariaram-se para os cargos, tendo havido um voto unânime do 

plenário para a sua nomeação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

O Presidente da Mesa do Plenário 

 

Carlos Palheira 

_______________________________ 

 

Os Secretários da Mesa 

 

                                                     Dário Joaquim         Luís Silva 

______________________________ ______________________________ 
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