PONTO I
APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO

Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social

Ata Avulsa da Reunião do Conselho Municipal da Juventude, realizada
no dia 26 de outubro de 2016
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de 2016, pelas dezoito horas e trinta minutos, ao
abrigo do número 1 do artigo 19.º do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude, no Salão Nobre
dos Paços do Município de Oliveira do Hospital, reuniu o Conselho Municipal de Juventude, sob a
presidência do Sr. Vereador do Pelouro da Juventude, Prof. Nuno Ribeiro, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1. Aprovação da ata da última reunião;
2. Informações;
3. Análise das linhas gerais das políticas de juventude com o n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento do
Conselho Municipal da Juventude;
4. 11º Encontro de Associações Juvenis do Distrito de Coimbra
5. Outros assuntos.
A reunião teve início, contando com a presença dos seguintes elementos com direito a voto:
Virgílio Salvador, representante da Juventude Social-democrata, Cátia Vanessa Abrantes Peres,
representante da Juventude Socialista; João Duarte, representante da Juventude Popular; Carolina
Andrade, Miguel Figueiredo e Mónica Borges representantes da Associação de Estudantes do
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital; João Cardoso, representante da Associação de
Estudantes da Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, Vanda Sardinha, presidente
da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital; João
Carlos Costa Neves, presidente da direção da GAPO - Grupo Aventura e Preservação das Origens em
Aldeia de Nogueira e Júlio Mendes, presidente da direção da Associação Partilha Inspiração – Associação
Juvenil de Dinamização Social.
Na presente reunião estiveram presentes os seguintes elementos observadores: Rita Fonseca,
representante da Associação Juvenil dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital; Tiago Cerveira
e Pedro Marques da Liga de Iniciativas e Melhoramentos da Freguesia de Travanca de Lagos, João
Lourenço representante da Associação de Jovens de Lagares da Beira e Patrícia Figueiredo e Claudia
Gírio representantes da JOHVEM.
O Sr. Vereador da Juventude informou que tendo em conta que o Sr. André Pereira e o Sr. Hélio
Carvalho não se encontravam presentes, havia a necessidade de eleger os elementos para constituir a
Mesa. Começou por enunciar todos os elementos presentes com direito a voto questionando, de seguida,
se alguém se voluntariava para constituir a mesa, tendo sido eleitos os seguintes elementos: Júlio Mendes
e João Duarte.
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Antes de entrar no ponto um da ordem de trabalhos o Senhor Vereador da Juventude apresentou
dois elementos presentes na reunião, o Carlos Martins e o Nuno Alves, Presidente e Vice-presidente,
respetivamente, da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Coimbra e que estão para falar
relativamente ao 11º Encontro das Associações Juvenis do Distrito de Coimbra, assunto correspondente
ao ponto 4 da ordem de trabalhos, que se irá realizar em Oliveira do Hospital, nos dias dezoito, dezanove
e vinte de novembro de 2016.
Informou ainda que a Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Hospital, tem uma nova direção, eleita no passado mês, pedindo que se apresentassem aos restantes
elementos presentes. O Senhor Vereador da Juventude aproveitou o momento para lhes desejar um bom
trabalho, que lutem pelos direitos dos estudantes, tendo da parte do Município uma porta aberta para os
ajudar, como tem feito com as outras associações de estudantes, a organizar os momentos de lazer e das
lutas que têm tido. Mais informou que a Câmara Municipal é um aliado da AEOH, sendo que o que todos
pretendemos é que façam um bom trabalho e que ajudem o Município de Oliveira do Hospital a construir
com concelho melhor.
Passou-se ao ponto um da Ordem de Trabalhos – Aprovação da ata da última reunião – que havia
sido previamente enviada a todos os elementos, tendo a mesma sido aprovada por todos os presentes na
reunião do dia 30 de junho de 2016.
Entrando no ponto dois da Ordem de Trabalhos – Informações – o Sr. Vereador da Juventude
começou por referir que apesar de todos os elementos já terem recebido o respetivo documento com as
informações das atividades e iniciativas mais relevantes, quês e anexam à presente ata, enunciado cada
uma delas:
- Semana Académica da ESTGOH, onde o Município de Oliveira do Hospital também colaborou;
- Voto de reconhecimento à ARCED por tudo aquilo que conquistou na passada época desportiva;
- 5º Aniversário da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital e onde também estiveram
envolvidos jovens;
- Marchas Populares;
- Dia Mundial para a Igualdade´2016;
- Férias Ativas é um programa da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital que terminou no dia
29 de junho e onde estiveram envolvidas cerca de 140 crianças e jovens;
- SUNSET que se realizou nas Piscinas Municipais no dia 2 de julho sendo uma atividade que teve
bastante público, onde se realizaram, para além da animação, alguns torneios desportivos que foram
dinamizados pela Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.
- Torneio Inter-Freguesias Futebol 7 – Torneio que envolveu as Freguesia de Oliveira do Hospital,
para maiores de 40 anos, tendo, pelo segundo ano consecutivo, a colaboração da Associação de Jovens de
Lagares da Beira;
- Concurso “Soltem Talentos”;

2

Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social
- Dia Internacional da Juventude, no dia 12 de agosto e que também foi feio com a colaboração de
algumas associações jovens;
-Programa “Férias+Solidárias 2016” – que é um programa de ocupação de tempos livres em que
este ano participaram duzentos e quinze jovens e estiveram envolvidas mais de trinta entidades;
- Projeto “Empresa Solidária”;
- Piscinas Municipais – Ações de Melhoria que corresponderam a uma maior afluência de jovens e
menos jovens a este espaço municipal;
- Programa “MOVE-TE” – Que iniciou a 15 de junho e que é um programa desportivo para todos,
com ofertas gratuitas, onde este ano tivemos mais de mil participantes, e onde tivemos também a
colaboração da Liga de Iniciativas e Melhoramentos da Freguesia de Travanca de Lagos com a
disponibilidade dos monitores e participantes da modalidade de AIKIDO que colaboraram na
dinamização deste programa;
- Cinema ao Ar Livre 2016;
- Subida Épica ao Colcurinho uma das atividades desportivas que pretende, também, dinamizar o
desporto de natureza. Neste ponto informou que a zona centro tem sido uma zona com bastante procura
em termos de turismo. Informou ainda que esteve, em representação do Presidente da Câmara Municipal
de Oliveira do Hospital, em Paris num encontro de associações tendo sido destacado o facto do turista
Francês pretender, neste momento, a zona centro. Consideram que no centro de Portugal existe uma
oferta diversificada. Desde mar, clima ameno, natureza, associativismo apoio à terceira idade que é aquilo
que eles também precisam, portanto, a zona centro do pais e contrariamente aquilo que muitas vezes se
pensa que é só o Algarve, para o turista Francês é esta a zona mais procurada. Mais informou que a
Freguesia de Aldeia das Dez é das freguesias que tem tido mais procura no âmbito do turismo, sendo que
esta dinâmica de desporto natureza também tem ajudado nesta valorização assim como as novas ofertas
em termos de alojamento na zona do Vale do Alva;
- Rede de Cidades e Vilas de Excelência;
- “Ritmo do Coração” – Dia Mundial do Coração e Dia Mundial da Música – Atividades;
- Comemorações do Feriado Municipal – 7 de outubro;
- Teatro “Noivo por Acaso”, com Fernando Mendes;
- Complexo Municipal de Piscina e Campos de Ténis | Estatísticas – este ano tivemos, nos três
meses, 11.120 entradas pagas, que, retirando as entradas grátis que se dão às IPSS no período da manhã,
este foi o ano de maior afluência às piscinas municipais;
- Pavilhão Desportivo Municipal | Estatísticas;
- Ténis de Mesa – Supertaça José Manuel Amaro;
- Desporto Federado Sénior e Formação – Época Desportiva – 2016/17 – aprovação dos apoios;
- Conselho Municipal da Educação que decorreu no passado dia 20 de julho;
- Programa “Escola Feliz” em parceria com o AEOH, a Associação de Pais e a CPCJ e onde o Júlio
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Mendes, da Partilha Inspiração, faz parte desta equipa de trabalho;
- Atividades de Verão Pré-Escolar , também em parceria com o AEOH;
- Reconhecimento do Mérito Escolar;
- AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família nos estabelecimentos de Educação Préescolar da Rede Publica no Município de Oliveira do Hospital;
- CAF – Componente de Apoio à Família;
- Projeto “Troca Solidária de Manuais Escolares – Em Roda Livro” | Normas de Funcionamento
para o ano letivo 2016/17;
- Apoio para aquisição de Manuais Escolares do 1º CEB – Escalão A e B;
- Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital – 3ª Tranche do subsídio para o funcionamento
do 1º CEB e JI, no valor de global de 6406,00€;
- Atribuição de Bolsa de Estudo – Ensino Superior – Abertura de Concurso Público para o ano
letivo 2016/17, aberto por um período de 30 dias com o valor orçamental de 50.000,00€;
- Empreendedorismo nas Escolas da Região Centro – A Câmara Municipal esteve presente numa
reunião da rede da educação que teve como principal objetivo realizar o balanço sobre a edição do
empreendedorismo nas escolas, que é, também, um projeto que a Câmara Municipal apoia e valoriza.
De seguida pede à presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão e Oliveira do Hospital –ESTGOH, Vanda Sardinha, que dê uma ou duas notas relativamente ao
momento que se passou ontem, pela primeira vez em Oliveira do Hospital, que a todos encheu de
orgulho, estando em Oliveira do Hospital os representantes ao mais alto nível da Educação e do
Empreendedorismo que foi a Abertura Solene do ano letivo 2016/17 do Instituto Politécnico de Coimbra.
A Vanda Sardinha foi também uma das intervenientes pelo que é a pessoa mais indicada para nos
dar alguns apontamentos relativos a esta cerimónia. A Presidente da Associação de Estudantes da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão e Oliveira do Hospital –ESTGOH tomou a palavra e
informou/esclareceu todos os presentes de alguns pontos que teve a oportunidade de falar para todos os
presentes na Casa da Cultura César Oliveira, salientando que a realização deste evento em Oliveira do
Hospital é reflexo da importância da ESTGOH.
O Senhor Vereador da Juventude agradeceu e informou também, da presença da Presidente da
CCDRC Dra. Ana Abrunhosa, e da Prof. Dra. Helena Freitas com importância fulcral na região centro.

Reforçou ainda o momento importante, para todos nós ultrapassados, que foram as lutas que
foram travadas, no sentido de manter a ESTGOH em Oliveira do Hospital. A ESTGOH é uma
bandeira de Oliveira do Hospital assumindo uma importância muito grande no concelho de
Oliveira do Hospital.
Seguidamente pergunta se alguém se quer pronunciar relativamente ao conjunto de itens que
acabou de referir ou se quer dar conhecimento de alguma atividade relevante relativa à sua associação. O
Presidente da Partilha Inspiração, Júlio Mendes, pede a palavra e aproveita o momento para apresentar a
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sua Associação, que faz hoje precisamente um ano de existência, dando conta das várias atividades
desenvolvidas ao longo deste ano. É uma Associação constituída por 23 jovens de varias vertentes, cujo
objetivo é reunir todas as suas valências em bem da comunidade, quer na área do desporto, quer na área
social ou cultural. Assumem como principais parceiros a Junta de Freguesia de Seixo da Beira, a Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital, que os têm ajudado bastante, assim como todas as pessoas da
freguesia, terminando por endereçar um convite a todos os presentes para que no dia 29 de outubro,
próximo sábado, participem nas atividades de comemoração do primeiro aniversário da Associação
elencando cada uma das iniciativas que se vão realizar nesse âmbito e que se realizaram na sua sede que é
a antiga escola primária de Sobreda. Aproveitou o momento, também, para informar que, para quem
estiver interessado e se queiram inscrever no RNAJ, as candidaturas já estão abertas, sendo que, neste
momento, estão em negociações com o IPDJ para procederem a candidaturas de algumas das suas
iniciativas.
Neste momento tomou a palavra o Senhor Presidente da Federação das Associações Juvenis do
Distrito de Coimbra, Carlos Martins, que explicou a todos os presentes a importância das associações
Juvenis estarem inscritas no RNAJ, dando também uma pequena explicação do que é, e para que serve a
Federação que preside.
Seguidamente pede a palavra uma das representantes da Associação JOHVEM, Patrícia Figueiredo, para
partilhar com todos um projeto que estão a desenvolver. Começou por informar que a Associação
JOHVEM que aqui está representada por ela e pela Cláudia, é uma Associação Concelhia que surgiu com
o propósito de dinamizar um espaço concelhio onde os jovens ou menos jovens pudessem trazer os seus
contributos profissionais ao concelho. Ao fim de algumas reuniões de movimento surgiram algumas áreas
interessantes e prioritárias, como a saúde e a educação, na lógica de que o Associativismo é a escola da
cidadania e de um futuro democrático. Na área da educação estão a construir um projeto para se
candidatar ao programa ERASMOS+, sendo que vão avançar com um projeto piloto que se chama
“Fábrica dos Sonhos” que já está a ser desenvolvido com dois alunos do AEOH e que consiste no desafio
a todos os jovens a pensar em sonhos. Neste momento têm um jovem de Oliveira do Hospital que quer
muito desenvolver e ajudar os refugiados estando a criar um projeto para aumentar a informação das
pessoas sobre este assunto, que é um assunto tabu. Mais informa que é o “sonho” dele como podia ser
outro qualquer, como jogar futebol, criar uma equipa de futebol, ou seja, tem tanta validade quanto têm os
outros sonhos. A Associação JOHVEM faz pequenas oficinas, acompanha-o, para já num clube da escola,
sendo que todas as semanas têm uma hora em que trabalham o projeto. Neste momento estão a estruturar
este projeto piloto mas o objetivo é candidatá-lo ao ERASMUS + dado acharem que tem estrutura para
pode ser financiado. Mais informa que neste momento o projeto está a ser desenvolvido no Agrupamento
de Escolas de Oliveira do Hospital, estando a preparar um pedido de apoio ao Município de Oliveira do
Hospital dado que o objetivo é que ganhe alguma dinâmica. A fase dois é desenvolver este projeto por
todo o concelho, podendo até, haver alguma parceria com as Associações, dado que a ideia é articular
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esforços.
Neste ponto o Senhor Carlos Martins questionou a Patrícia se a Associação está inscrita no RENAJ, ao
que respondeu que não, aconselhando a faze-lo porque acha o projeto muito bom podendo ser potenciado
com alguns apoios.
De seguida o Senhor Vereador da Juventude pergunta se há mais alguém que queira intervir neste ponto.
Não havendo mais nenhuma intervenção, conclui informando que no final da reunião dará um pequeno
cartaz a cada um dos presentes referente ao segundo Ultra Trail do Colcurinho, evento este que na lógica
de promoção do território e do desporto de natureza começa a ganhar algum peso no concelho e na região
e que, a par da Subida Épica, prova de estrada em ciclismo, começa já a ganhar alguma tradição e
importância, tendo, inclusive, sido mencionada no site da Goodyear, site este bastante visitado pelos
amantes do turismo, tendo uma grande explanação sobre o que é a Serra do Açor.
Não tendo mais nada a declarar o Sr. Vereador do Pelouro da Juventude o Senhor Vereador da Juventude
passou para o ponto 3 da ordem de trabalhos - Análise das linhas gerais das políticas de juventude com o
n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude.
Neste ponto informou que, e para cumprir com aquilo que diz no n.º 1 do Art. 9º do Regulamento do
CMJ, este Conselho deve fazer também uma análise relativamente às linhas gerais da politica da
juventude uma vez que se está a trabalhar nas Grandes Opções do Plano do Orçamento da Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital para o ano de 2017.
Foram analisadas as linhas gerais das políticas da juventude e as grandes prioridades do Plano em geral,
uma vez que foram faladas todas as prioridades em todas as áreas, qual a intenção e onde pretendemos
investir a verba que está afeta ao Orçamento da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Neste sentido fez um pequeno resumo das linhas gerais deste orçamento informando todos os presentes
que para 2017 a Educação mantém-se como o pilar do Orçamento, mas de forma transversal informou
que as prioridades se dividem nos seguintes pontos:
- A sustentabilidade e o Equilíbrio Financeiro do Município, tentando que a despesa seja inferior à
receita, pagar a 30 dias que é uma prática que esta Câmara Municipal tem. Também é fundamental
preservar e maximizar o acesso a fontes de financiamento comunitário. Informou ainda e para que todos
percebam a importância da sustentabilidade e do equilíbrio do Município, que a Câmara Municipal não
pode gastar mais do que aquilo que pode, e que, o Município de Oliveira do Hospital contribui
anualmente com uma verba considerável para o Fundo Nacional de Apoio aos Municípios de modo a
contribuir para um “bolo” que serve para ajudar à sensibilidade financeira de outros Municípios.
- Aplicação das Verbas no quadro 2020 e aqui é objetivo transformar Oliveira do Hospital numa cidade
mais moderna e atrativa, realizar obras nas freguesias de forma a potenciar a coesão territorial do
Concelho, porque o concelho de Oliveira do Hospital não é só a cidade de Oliveira. Estas verbas, como já
deverão ter percebido, dividem-se num conjunto de obras que só agora foram lançadas porque o quadro
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comunitário só agora é que está aberto e só agora é que a Câmara teve a possibilidade de ir buscar este
apoio que, e muito graças a um grande empenho do nosso presidente, Oliveira do Hospital conseguiu uma
verba considerável neste quadro 2020 que nos vai permitir uma série de obras quer em Oliveira do
Hospital - Av. Carlos Campos - Zona Histórica - Parque dos Marmelos - Casa da Cultura – Bobadela
entre outros no concelho. São vários os projetos que estão para arrancar e outros que já iniciaram.
- Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e de Saneamento Básico que tem sido, também, e vem já
do mandato anterior, um grande desígnio deste executivo promover o abastecimento de água e o
saneamento à população o mais possível, sendo intenção deste executivo estender o sistema de
abastecimento de água a 95% das habitações. É um objetivo ambicioso mas que consideramos ser
fundamental para que a nossa população tenha melhor qualidade de vida. Neste sentido, hoje, em Oliveira
do Hospital, pode-se beber água da torneira porque tem qualidade. Há também o objetivo, nesta área, de
construir novas Etar´s compactas no âmbito do POSEUR para substituição de fossas séticas, tendo sido
também feitas candidaturas, algumas já aprovadas, de maneira a podermos construir as teares e podermos
levar o saneamento a mais zonas do nosso concelho.
- Aplicação de Politicas Municipais do Desenvolvimento Económico do Concelho.
Melhorar a imagem da Zona Industrial de Oliveira do Hospital, que é também um desígnio que vem já de
alguns anos atrás. Concretizar e ampliar a Zona Industrial de Oliveira do Hospital. Melhorar a sua
acessibilidade à Nacional 17. Apoio à criação de postos de trabalho tal como já temos feito com diversas
rubricas.
Reformular e melhor a Zona Industrial da Cordinha.
- Promoção de Politicas no âmbito da Educação
Este é de facto o pilar deste orçamento, atribuindo-lhe uma fatia considerável. Prosseguir com os
Programas de Transportes Escolares, das Refeições Escolares, o Programa Em Roda Livro; Bolsas de
Estudo, Mérito Escolar, Escola + Feliz, entre outros Projetos. Melhor as condições físicas das escolas do
ensino pré-escolar e das escolas do 1º CEB que são da responsabilidade direta da Câmara Municipal.
- Fomentar o desenvolvimento de parcerias com entidades externas com vista à promoção da saúde, da
população escolar e melhoria, também, das suas condições.
- Reforço da Capacidade de Intervenção Social
Dar continuidade ao programa “Casa Digna” que é uma das bandeiras, também, que o Município de
Oliveira do Hospital tem e que valoriza bastante, que no fundo é ajudar pessoas com dificuldades e
necessidades que precisam de obras em sua casa e que, mediante uma candidatura que depois de avaliadas
as condições e as reais necessidades sendo que o Município estará ao seu lado para intervir nas suas
habitações. Dar continuidade ao programa de incentivo à natalidade, sendo que o Município de Oliveira
do Hospital tem uma verba atribuída para todas as crianças que nascem no concelho e que se estende até
aos 3 anos de idade.
- Promover o Turismo, promover as parcerias com as Redes Regionais, Aldeias do Xisto, Aldeias de
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Montanha, DLBC, ADIBER, entre outros. Reforçando que as parcerias com as Aldeias do Xisto já estão
também a ser implementadas sendo o Trail do Colcurinho é uma das iniciativas que já tem a chancela e o
apoio da rede das Aldeias do Xisto.
- Apoio ao Associativismo - criar uma estrutura municipal de apoio às Associações Desportivas e Grupos
Culturais .
Estimular a conceção de projetos de índole cultural em parceria com as associações locais.
Reforçar o apoio às camadas desportivas de formação, manter o apoio ao desporto sénior nesta área.
Mais informou que relativamente à Juventude as medidas que vão ser implementadas e os projetos que
vão ser, ou neste caso as medidas em concreto que vão estar neste Orçamento Municipal estão um pouco
diluídas em todas as que acabou de falar. Ou seja, quando se fala das escolas do Pré-escolar e do primeiro
ciclo, todos os projetos, bolsas de estudo, empreendedorismo jovem, estamos a falar de medidas para a
juventude sendo que a rubrica da juventude é diluída em todas as áreas havendo, contudo, uma verba
específica quer para o programa Jovem + Solidário, como também para apoiar iniciativas para a
juventude como por exemplo o Dia Internacional da Juventude ou o Sunset, assim como as atividades das
Associações dos Estudantes e outras que normalmente têm tido o apoio do Município de Oliveira do
Hospital. Concluiu que estas são as grandes linhas das GOP para 2017, transversalmente, sendo os pilares
do plano que, depois serão diluídos e ai sim sairá um documento com as verbas específicas que neste caso
e porque não está fechado, há aqui valores que vão ser ainda alterados nas diversas reuniões preparatórias
que se têm realizado. Informou também que têm sido também feitas reuniões com as outras forças
politicas para que possam dar, também, os seus contributos e ideias para o Orçamento da Câmara
Municipal e Oliveira do Hospital.
Neste sentido perguntou se alguém se quer manifestar realatrivamente ao que foi explanado.
Tomou palavra a Patrícia, Associação JOHVEM, dando o exemplo da Fundação EDP, disse que se
poderia fazer candidatar projetos num horizonte de três anos, sendo que no arranque dos projetos torna-se
necessário um maior investimento que permitia, se calhar, outro tipo de projetos e não serem só eventos.
Sugeriu um modelo de financiamento para o apoio de projetos diferenciadora, permitindo trazer novos
projetos com alguma comodidade.
Sugeriu separar o bolo e ficar uma verba para apoiar outro tipo de projetos ao que o Sr. Vereador
informou que isto já existe, por exemplo, existe verbas para o empreendedorismo jovem que qualquer
destes tipos de projetos falados pela Patrícia cai nesta rubrica, sendo que cada projeto é analisado e os
apoios dados de acordo com a sua tipologia e projeto de desenvolvimento sendo que a Câmara Municipal
é sempre um parceiro aos projetos válidos e diferenciadores.
Não havendo mais nada a declarar, passou-se ao ponto 4 da ordem de trabalhos - 11º Encontro de
Associações Juvenis do Distrito de Coimbra.
Tomou a palavra o Nuno Alves, Vice-presidente da Federação das Associações Juvenis do Conselho de
Oliveira do Hospital que começou por dar os parabéns a todos os presentes por estarem a discutir politicas
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para a juventude. Informou que tiveram uma grande recetividade por parte do Município de Oliveira do
Hospital para acolher este 11º Encontro de Associações Juvenis do Distrito de Coimbra, que se irá
realizar no dia 18, 19 e 20 e novembro de 2016, sendo o alojamento na Casa Albergue do Parque de
Campismo de S. Gião, onde tem a capacidade para 70 pessoas poderem pernoitar, tem também
restaurante, uma discoteca que não estando ativa poderá ser adaptada para receber estas pessoas.
Seguidamente passou a discriminar o programa sendo que:
Sexta-feira, dia 18 de novembro:
19:00 - Receção aos jovens participantes
20:30 – Jantar
21:30 – Tertúlia “Associativismo Escola de Cidadania”
Sábado, dia 19 de novembro:
10:30 - Sessão de Abertura, na Casa da Cultura César Oliveira
11:00 – painel 1 “Participação – Ação - Sucesso”
13:00 – Almoço em Oliveira do Hospital
00:00 - Visita à BLC3
00:00 - Visita gastronómica à Bobadela
00:00 – Jantar
00:00 – Convívio
Domingo, dia 20 de novembro:
12:00 – Sessão de conclusões
13:00 – Almoço
Na Sexta-feira, dia 18 de novembro, para a tertúlia o Senhor Vereador da Juventude foi convidado para
ser o moderador, onde irão estar presentes dois elementos convidados pela Federação, Nuno Semedo que
trabalha para o Associativismo Desportivo e a Sónia Tavares para o Associativismo Cultural, pedindo, de
seguida, ao Senhor Vereador da Juventude que indicasse um jovem de uma associação local para
representar a juventude para falar um pouco da sua experiencia no associativismo. Apelou ainda à
importante presença de todos para estarem presentes nesta tertúlia dado que todos terão a oportunidade de
intervir e de apresentar o seu projeto e partilhar as atividades podendo, até, encontrar uma boa prática que
se possa adequar e adaptar à sua Associação. Neste ponto e após discussão, foi indicado o Pedro Marques
para representar os jovens.
Na sessão de abertura, no sábado, dia 19 de novembro, teremos a presença do Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, a Secretária de Estado Adjunta para a Modernização Administrativa, que irá
falar e apresentar o que o governo está a lançar referente ao Orçamento participativo, e a Diretora
Regional da Juventude do Centro.
Também estará presente o presidente da MOVIJOVEM e o presidente da Associação Nacional Erasmos +
Neste ponto tomou a palavra o Carlos Martins apelando para a importância de haver uma sensibilização
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de todos para a sala esteja cheia uma vez que é a primeira vez, nestes encontros, que estão presentes dois
secretários de Estado.
Também para sábado foi pedido que se indicasse um jovem para poder dar o seu testemunho no sentido
de o quê que o Associativismo contribuiu e influenciou para o seu futuro, tendo ficado decidido, e após
algumas sugestões de nomes e posterior votação que em primeiro lugar seria convidado o José Carlos
Rodrigues e caso ele por algum motivo não poder estar será então convidado o Alexandre Marques
(Xanoca).
Relativamente aos convívios finais, ficou decido que na sexta-feira será feito em S. Gião, e para isso foi
agendada uma primeira reunião local, a realizar no dia 02 de novembro, para se fazer o reconhecimento
do espaço da antiga discoteca e ver a logística necessária para que este convivo decorra dentro da
normalidade possível.
No sábado, como o jantar é em Oliveira do Hospital, o convívio será também em Oliveira do Hospital
tendo o Senhor Vereador da Juventude ficado de verificar da possibilidade de arranjar um autocarro para
levar os participantes para S. Gião.
E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Vereador da Juventude deu por concluída a reunião, pelas vinte
e uma horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser
assinada pelo Sr. Vereador do Pelouro da Juventude e por mim que a secretariei.

Oliveira do Hospital, 26 de outubro de 2016

________________________________
Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, Prof.

__________________________________
Júlio Mendes, Sr.
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