Departamento de Assuntos Sociais e Cultura
Gabinete da Juventude

Fórum da Juventude - 30/09/2017
Acta do 14º 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 /
Representante da Junta de Freguesia de Alhos Vedros - Ana Rita Nunes / Representante da JCP - Priscila
Calmeirão / RUMO CLDS 3G Moita - Rita Lima e Laura Pinheiro / Teatro NTOPÉ – Magali Bonaparte, Luísa
Mucauro e Joãozinho da Costa / Centro Social O Bom Samaritano – Monteiro Chilungui / Escolhas 2835 VA
E6g – Kyrah Ié e Paulo Duarte / Grupo de Teatro Os Zecas - Beatriz Bárbaro, Joana Guerreiro, Samuel Fitas
e Miguel Gomes.

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 ordem de trabalhos.

ORDEM DO DIA
1. Avaliação da iniciativa Faz Parte – Intervenção na passagem desnivelada da Baixa da Banheira
(EIXO IV – Ação b).
1.1

Foi apresentado o ponto situação relativo à participação e realização da iniciativa Faz Parte
que decorreu entre os dias 2 e 6 de Agosto na Freguesia da Baixa da Banheira.
Entre os dias 2 e 4 de Agosto participaram os elementos do grupo de trabalho do Fórum da
Juventude na limpeza e preparação das áreas propostas para intervenção artística.
Nos dias 5 e 6 de Agosto participaram os seguintes artistas plásticos:
a)
b)
c)

Pintura: Dário Santos, Ricardo Farelo, Zeca;
Graffiti: Skip, Grow Art, Another, Pinhal, N’era, Federado e Ricardo Tota;
Stencil: Kikko e Black Dwelle.

1.2

Foram apresentados os custos com a aquisição de materiais, refeições para os participantes
(grupo de trabalho / artistas plásticos) e Licenciamento.
Entre os dias 2 e 4 de agosto, as refeições realizaram-se no Solar dos Sabores e nos dias 5 e
6 na Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana.

1.3

Seguiu-se a avaliação da iniciativa Faz P’Arte pelos presentes, cuja opinião foi bastante
positiva havendo a sugestão para realização de outra iniciativa semelhante em outro local do
concelho.

Boa participação dos membros e entidades do Fórum no evento;

As obras realizadas na Galeria são diversas e de boa qualidade;

Bom acolhimento da iniciativa pela população;

Não houve qualquer problema ao nível logístico.
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2. Ponto de situação dos eixos de intervenção do FJ.
2.1

EIXO I - Reforço do conhecimento interpessoal e da comunicação entre grupos.
2.1.1

Ação a) Aumentar a frequência das reuniões para uma vez por mês.
(Ação realizada).


2.1.2

2.1.3

Ação b) Criar rotina de acolhimento e integração de novos elementos e/ou grupos; e
Ação d) Utilizar o Fórum da Juventude para realizar uma atividade para conhecer
cada elemento dos grupos, implementando dinâmicas de grupo e team building.
(Ação por realizar).


Apresentação das propostas existentes para a dinamização e realização de
dinâmicas de grupo:

a)
b)

Centro Social O Bom Samaritano (Música / Ritmo | Dança).
Associação Portuguesa Pelota à Mão (Iniciação Pelota à Mão).

Ação c) Criação de uma base de dados no site da Câmara Municipal com informação
sobre todos os grupos do Fórum da Juventude.
(Ação realizada).


2.1.4

Apresentação e divulgação da Base de Dados criada no Site do Município da
Moita.

Ação d) 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.
(Ação em desenvolvimento).


2.2

Apresentação dos dados relativos à frequência das reuniões em comparação
com os anos anteriores. 7 Reuniões até setembro de 2017 VS 5 reuniões em
2016

Informação sobre a necessidade de envolvimento de mais elementos do FJ e
criação de um grupo de trabalho para discussão e construção de propostas para
desenvolvimento da ação em articulação com o Eixo II ação c) e com o Eixo III
ação d).

EIXO II - Aumento da visibilidade externa do trabalho realizado.
2.2.1

Ação a) Criação de uma página (site ou redes sociais) independente.
(Ação realizada).


2.2.2

Apresentação e divulgação da Página www.forumjuventudemoita.pt .

Ação b) Criação de um canal TV.
(Ação por realizar).


Apresentação das propostas existentes relativas aos objetivos, conteúdos e
plataformas para criação do canal.
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2.2.3

Acão c) Open Day das associações nas escolas, na comunidade.
(Ação em desenvolvimento).


2.2.4

Ação d) Outras ações junto das escolas e comunidade.
(Ação realizada).




2.3

Informação sobre a necessidade de envolvimento de mais elementos do FJ e
criação de um grupo de trabalho para discussão e construção de propostas para
desenvolvimento da ação em articulação com o Eixo I ação e) e com o Eixo III
ação d).

Apresentação do 12º Encontro do Fórum da Juventude realizado na XX Feira de
Projetos Educativos, organizado em conjunto com os agrupamentos de escolas
do concelho, com o tema: Comunicação entre, para e com os jovens.
Informação sobre as apresentações realizadas dos grupos e projetos escolares
envolvidos.
Foi discutido o tema e a necessidade de procurar formas de aprofundar o tema
(entidades e juventude).

EIXO III - Reforço das competências (individuais e coletivas) dos participantes.
2.3.1

Ação a) Formação anual sobre de fontes de financiamento; Ação b) Fazer um
programa anual de projetos para divulgação afim de obter patrocínios.
(Ação realizada e em desenvolvimento).


Breve apresentação dos objetivos e propostas para realização de duas ações de
formação e capacitação, pelas técnicas da RUMO CLDS 3G Moita, Laura
Pinheiro e Rita Lima.



Validação das propostas para realização das ações de formação e capacitação
a dinamizar pelas técnicas da RUMO CLDS 3G Moita:

a) Ação III - Etapas para a construção de um plano de atividades.
11 Novembro 2017 | das 10h às 13h e das 14h30 às 17h.
Local: Centro de Experimentação Artística – Vale da Amoreira.

2.3.2

b)

Ação IV - Etapas para a criação de grupos formais.
25 Novembro 2017 | das 10h às 13h.
Local: Centro de Experimentação Artística – Vale da Amoreira.



Ficou definido, que se enviaria um email aos restantes membros e entidades do
Fórum da Juventude, para divulgação e inscrição nas ações de capacitação
previstas.



Ficou definida a colaboração da RUMO CLDS 3G Moita, na conceção de um
cartaz para divulgação das ações.

Ação d) Uma sessão do Fórum da Juventude com o objetivo de aprofundar a temática
da divulgação de todos os grupos e suas respetivas atividades.
(Ação em desenvolvimento).


Apresentação e informação sobre as propostas existentes dos grupos e
entidades que demonstraram interesse em divulgar atividades e projetos
durante uma sessão do Fórum, através de apresentações com limite máximo de
15 Minutos.
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2.3.3

2.4

Ação c) Fazer 1 workshop (fotografia, dança, teatro, cinema, pintura, musica) por mês
em freguesias diferentes, com apresentação dos trabalhos finais no CEA.
(Ação em desenvolvimento).


Ponto de situação sobre as propostas do grupo de trabalho, relativas aos
objetivos, período para realização e contributos para dinamização dos
workshops.



Informação sobre a necessidade de envolvimento de mais elementos do FJ e
criação de um grupo de trabalho para discussão e construção de propostas para
desenvolvimento da ação em articulação com o Eixo I ação e) e com o Eixo II
ação c).

EIXO IV - Esboço da marca fórum da juventude nas intervenções comunitárias.
2.4.1

Ação a) Fazer um inquérito sobre as necessidades da população, escolas e
associações.
(Ação por realizar).


2.4.2

Ação b) Dinamizar um movimento para a requalificação (ação de voluntariado urbano
- espaços verdes, sensibilização ambiental, espaços públicos, espaços coletivos).
(Ação realizada).


2.4.3

Ponto de situação sobre a realização da iniciativa Faz Parte.

Ação c) Realização de uma Gala de Mérito, alargando as secções a valências
artísticas e outras, para além do desporto.
(Ação por realizar).


2.4.4

Informação sobre a ausência de proposta.

Informação sobre a ausência de proposta.

Ação d) Concurso anual do livro infantil (escrita e ilustração), júri serão as escolas. O
mesmo se pode fazer para outros estilos literários.
(Ação por realizar).


Apresentação do ponto de situação sobre a proposta de contributos do Fórum
da Juventude ao projeto “Jovens Poetas” das Bibliotecas Escolares do
Município:

2.5 Atividade 21: Levantamento do Património Cultural


Breve apresentação pelas técnicas da RUMO CLDS 3G Moita, Laura Pinheiro e Rita
Lima, sobre a Atividade 21: Levantamento do Património Cultural que tem como
objetivos:
a) Identificar o património cultural material e imaterial dos territórios
intervencionados;
b) Promover o valor da multiculturalidade.



Tem como grande meta final a construção de um Mosaico Cultural que promova a
identidade multicultural do concelho.
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Proposta de envolvimento do Fórum da Juventude e criação de um grupo de trabalho
para discussão de metodologias de trabalho e formas de operacionalizar as mesmas.



Ficou definida a data de 28 de Outubro de 2017, para realização da primeira reunião do
grupo de trabalho, às 10h00 no Centro de Experimentação Artística do Vale da Amoreira.

2.6 Reunião do grupo de trabalho


Na sequência da informação relativa à necessidade de criação de um grupo de trabalho
que envolvesse mais elementos do FJ, para desenvolvimento das ações: Eixo I ação e);
Eixo II ação c) e Eixo III ação d), ficou definida a realização de uma reunião com os
jovens interessados em integrar o grupo de trabalho.



Ficou definida a data de 21 de Outubro de 2017, para realização reunião do grupo de
trabalho, às 10h00 no Centro de Experimentação Artística do Vale da Amoreira.



Ficou definido o envio de um email aos restantes membros e entidades do Fórum da
Juventude, para informação da realização da reunião e inscrição no grupo de trabalho.

3. Espaço Pé-de-Vento – informação e discussão.
3.1

O Sr. Vice-Presidente fez uma breve apresentação sobre o histórico do Pé-de-Vento. Tendo o
grupo N´Topé apresentado intenção de discutir uma possível utilização do espaço, o debate
proporcionou uma conversa alargada sobre as necessidades do grupo e dos jovens do Vale
da Amoreira.
 Ficaram os N’Topé de amadurecer a proposta a apresentar.
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