Departamento de Assuntos Sociais e Cultura
Gabinete da Juventude

Fórum da Juventude - 21/01/2017
Acta do 8º Encontro
Participantes:
Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Moita - Daniel Figueiredo / Sra. Diretora do Departamento de
Assuntos Sociais e Cultura - Helena Vinagre / Representante do Gabinete de Juventude - Pedro Pinhal /
representantes do Gabinete de Relações Públicas da CMM - Ana Paula Cruz e José Presumido /
Representante da União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira – Jorge Silva / Representante
da Junta de Freguesia da Moita - Rui Garcia / Representante da JCP - André Jorge / Representante da JS
– João Palma / RUMO CLDS 3G Moita - Rita Lima e Laura Pinheiro / VITACAMINHO - Luís Leonardo
Mucauro / Associação Juvenil da Quinta da Fonte da Prata - Paulo Sérgio Pereira / Escuteiros CNE Ag 371 Bárbara Dias / Escuteiros CNE Ag 688 - Ana Margarida Milheiro e Daniela Monteiro / Centro Social O Bom
Samaritano - Bispo Afonso Eduardo, Samuel Eduardo e Kirsty Major / 15ena - Torneio internacional de
Pelota - Rodrigo Pagaime Augusto, Rafael Jesus, Andreia Vidigal / Associação de Estudante da Escola
Secundária da Baixa da Banheira - Inocêncio Vaz / Produtor Musica e vídeo - Marius Biague / Cláudia
Amieiro – Estagiaria no Gabinete de Juventude e Estudante no Instituto Politécnico de Setúbal - ESE
Setúbal / Teatro Agora Faz TU – Olavo Rodrigues e Joana Alves / Música e Teatro – Adriano Diouf / Cinema
– Mário Ventura / Teatro “Os Zecas” - Beatriz Bárbaro, Mariana Bárbaro, Samuel Fitas, Tiago Caixinha,
Joana Guerreiro / ilustração, Musica - Dário Santos.

No período ANTES DA ORDEM DO DIA o Sr. Vice-Presidente, procedeu à:
a) Apresentação dos presentes e apresentação da mesa;
b) Leitura e votação da ata relativa ao 7º encontro;
c)

Colocou de seguida à consideração a escolha do 2º secretário (de acordo com as Normas de
Funcionamento do Fórum da Juventude, aprovadas no dia 20 de dezembro de 2014, o 2º secretário
deverá ser um membro do FJ, escolhido anualmente, de forma rotativa). Após o tempo de discussão,
foi eleito o jovem, Inocêncio Vaz representante da Associação de Estudante da Escola Secundária
da Baixa da Banheira.

d) Leitura e votação da ordem de trabalhos.
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ORDEM DO DIA
1. Discussão: “O que pode ser feito, para fazeres o que gostas?”
Foi apresentado o ponto de situação sobre o trabalho desenvolvido nas reuniões agendadas entre o
Gabinete de Juventude e os Grupos de trabalho, no âmbito da construção de propostas relativas às
ações definidas nos Eixos de Intervenção do Fórum da Juventude.

Durante a apresentação, foram colocadas e validadas as seguintes propostas:
1. 1 - EIXO I - Reforço do conhecimento interpessoal e da comunicação entre grupos


Ação c) - Criação de uma base de dados no site da Câmara Municipal com informação sobre
todos os grupos do Fórum da Juventude (ficha síntese de apresentação)

a)

Foi apresentada e validada a proposta de conteúdos para a ficha síntese de apresentação.



Ação e) - Organização de um evento de 2 dias com vários workshops que englobe todas as
instituições participantes do Fórum da Juventude, no CEA ou num espaço aberto

a) Proposta de envolvimento de mais membros do Fórum da Juventude na construção da
proposta de ação e) do EIXO I.
b) Proposta para criação de um grupo de trabalho para o desenvolvimento da ação e) do EIXO I.
1. 2 - EIXO II - Aumento da visibilidade externa do trabalho realizado.


Ação c) - Open Day das associações nas escolas, na comunidade

a) Proposta de envolvimento de mais membros do Fórum da Juventude na construção da
proposta de ação c) do EIXO II.
b) Proposta para criação de um grupo de trabalho para o desenvolvimento da ação c) do EIXO II.
1. 3 - EIXO III - Reforço das competências (individuais e coletivas) dos participantes.


Ação d) - Fazer 1 Workshop (fotografia, dança, teatro, cinema, pintura, musica) por mês em
freguesias diferentes, com apresentação dos trabalhos finais no CEA

a) Proposta de envolvimento de mais membros do Fórum da Juventude para a dinamização dos
workshops e continuação na construção da proposta de ação d) do EIXO III.

1. 4 - EIXO IV - Esboço da marca Fórum da Juventude nas intervenções comunitárias


Ação b) - Dinamizar um movimento para a requalificação

a) Ser a CMM a identificar um espaço com necessidade de intervenção e propor ao FJ.


Ação d) - Concurso anual do livro infantil.

a) Proposta de contributos do Fórum da Juventude para participação no projeto em curso
“Jovens Poetas” das Bibliotecas Escolares do Município. A CMM irá transmitir à organização
do projeto o interesse do Fórum da Juventude em participar.
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1. 5 – Foram agendadas as seguintes reuniões entre o Gabinete de Juventude e os grupos de
trabalho:




Eixo I - 28 janeiro 10h
Eixo III – 28 janeiro 17h
Eixo II – 28 janeiro 15h

2. Quinzena da Juventude
Divulgação do período de receção, preenchimento e envio das propostas de candidaturas de iniciativas a
realizar na Quinzena da Juventude 2017.

No final do encontro foi apontada a data do próximo encontro.
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