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Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2021, pelas 21 horas e 17 minutos, reuniu 

no Auditório São Vicente da Junta de freguesia de Alcabideche, em reunião ordinária o 

Conselho Municipal para os Assuntos de Juventude, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Plano Juventude 21/25; 

3. Participação e capacitação dos jovens; 

4. Outros assuntos de interesse dos jovens. 

Nesta II Reunião Ordinária de 2021, presidida pelo Sr. Vereador com o pelouro da 

Juventude, Nuno Piteira Lopes, fizeram-se representar as seguintes entidades: 

. Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP): Grupos 12 Sassoeiros, 16 Carcavelos, 107 

Cascais e 150 S. Miguel das Encostas; 

. Corpo Nacional de Escutas (CNE): Agrupamentos 75 Estoril, 550 Manique, 597 Tires, 

729 Cascais, 1246 S. Pedro e S. João e Junta do Núcleo da Barra; 

. Associação de Guias de Portugal (AGP): Companhias de Guias de Carcavelos e 

Companhia Guias da Parede; 

. Associação Juvenil Criativa; 

. Clube Gaivotas da Torre – Associação Juvenil; 

. Associação Juvenil da Base ao Topo; 

. Associação Juvenil Movimento Claro 

. Associação Teatro ao Minuto; 

. Realiza2785 – Associação para a Igualdade; 

. JUFM – Juventude Unida do Fim do Mundo; 

. Representante da Junta de Freguesia de Alcabideche; 

. Representante da Junta de Freguesia Carcavelos - Parede; 

. Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana; 

. Representantes das Juventudes Partidárias: Juventude Social-Democrata; Iniciativa 

Liberal; 
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. Fraternidade Nuno Álvares Pereira 

Estiveram ainda presentes, a Chefe da Divisão de Juventude, Dra. Sara Silva e técnicos 

da Divisão de Juventude (DJUV): Manuela Madeira, Sílvia Jordão, Joana Raquel Santos, 

Patrícia Pires, Rita Luz e Lurdes Beites, respetivamente. 

Ponto 1. Informações 

Vereador Nuno Piteira Lopes – Começou a Sessão, apresentando-se, cumprimentando 

e agradecendo a presença de todos os participantes no CMAJ. Explica que o CMAJ do 

mês de setembro foi adiado devido às eleições que decorreram na mesma altura, 

elegendo a coligação Viva Cascais 7 Vereadores e diz que o Frederico Nunes está 

atualmente na DNA Cascais, uma agência de empreendedorismo, mas que continua a 

trabalhar juntamente com a Vereação  Nuno Piteira Lopes e com a Dra. Sara Silva na 

área da juventude e na área do emprego. Afirma que deixou de ter a área da juventude 

em 2017, sendo ela assumida, na altura, pelo vereador Frederico Nunes e em 2020 

houve essa coisa chamada COVID19 e termos ido todos para casa. As associações 

tiveram que se reinventar e reforça que foi um tempo de mudança e de reinvenção para 

todos. Agradece a todos os dirigentes de associações juvenis pelo contributo magnífico 

que os jovens deram no concelho de Cascais, na ajuda a quem precisava, numa altura 

em que havia medo de sair de casa devido à pandemia, os jovens sempre disseram, 

Presente! Pede também que este agradecimento seja transmitido reconhecimento da 

CMC para todos os jovens, que ajudaram nas boas causas praticadas durante esta época. 

Aproveita para dizer que o CMAJ é um espaço de liberdade de expressão, de discussão, 

onde as propostas, queixas, intervenções e discussões de temas relacionados com a 

juventude são bem-vindas. Juventude forte, coesa só com a Vossa ajuda, a Jovem cascais 

é apenas uma plataforma para fazer crescer projetos, associações para apoio e em 

conjunto atingir os objetivos a que nos propomos. 

Ponto 2. Plano Juventude 21/25 

Vereador Nuno Piteira Lopes – afirmou que não vai fazer nenhuma apresentação para o 

plano do mandato 21/25 porque acha importante antes de apresentar qualquer plano, 

conhecer a todos os participantes e aproveita para agradecer a presença de Fernando 

Ferreira Marques, presidente da Junta de Freguesia de s. Domingos de Rana. O Vereador 
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indicou qual vai ser o seguimento do CMAJ, explicando o ponto 3. Participação e 

Capacitação dos jovens e ponto 4. Outros assuntos de interesse dos jovens. 

Começou então a apresentação dos participantes, dando assim início ao ponto do plano 

juventude 21/25, juntando os assuntos de interesse dos jovens. 

Tiago, Associação Escoteiros de Portugal – Grupo 107 Cascais – Apresentou-se e 

apresentou a Filipa, que pertencente ao mesmo Grupo.  

Francisco Nascimento, Chefe do 75 Estoril do Corpo Nacional Escutas- apresentou-se. 

Pedro Santos, Chefe do Agrupamento Escuteiros 1246 S. Pedro do Estoril- Apresentou-

se e apresentou também João Silva, chefe de expedição do 1246 S. Pedro do Estoril. Deu 

as boas vindas ao Vereador Nuno Piteira Lopes pelo regresso ao pelouro da Juventude. 

Deixou uma palavra de atenção a Sara Silva, chefe da DJUV, agradecendo todo o 

trabalho com as associações. Agradeceu também ao Frederico Nunes pela proximidade, 

pelo seu empenho e apoio para que o agrupamento tenha ganho o orçamento 

participativo 2019 para a construção de uma Sede mas que ainda não é uma realidade 

Reforçou que o agrupamento se encontra disponível para todo o apoio que a Jovem 

Cascais necessite. 

Carolina, Grupo 150 S. Miguel das Encostas- Apresentou-se. 

Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, Fernando Ferreira Marques 

- apresentou-se e cumprimentou todos os participantes. Afirmou que esta foi a primeira 

e ultima reunião que participa, pois na próxima será outro membro do executivo. Diz à 

Câmara Municipal, à Divisão da Juventude e a todos os presentes, que podem contar 

com a junta de freguesia para colaborar o mais possível com as associações juvenis, quer 

da freguesia, quer do concelho de Cascais. 

Pedro Guilherme, Criativa- Cumprimentou os participantes e apresentou-se. Dá as boas 

vindas ao Vereador Nuno Piteira Lopes, ao Frederico Nunes, e para toda a equipa. 

Afirmou que a Criativa está sempre disponível a ajudar. Reforçou que a pandemia foi 

complicada para todas as associações, mas que mesmo assim conseguiram pôr em 

marcha os Podcasts, que está com bastante aderência. Esperam que o COVID passe e 

deseja boa sorte a todos. 
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Eva Bráz Pinho, presidente da Juventude Social Democrata de Cascais- Cumprimentou 

todos os participantes e refere que a sua presença deve-se ao interesse da JSD por 

conhecer melhor as outras associações juvenis. 

Carolina Melo, representante da União Freguesias Carcavelos e Parede – referiu que 

conhece o movimento associativo e que estão sempre disponíveis para dar apoio a todas 

as associações juvenis e também à Câmara Municipal. 

Lélio Amado, Dirigente dos Escoteiros de Carcavelos, Grupo 16- Cumprimentou os 

participantes, e apresenta-se, juntamente com Diogo Baião em representação do 

Grupo, refere, para os que não conhecem, que estão situados na adega da quinta da 

alagoa e têm tentado retomar a atividade com a normalidade possível de momento, 

tentativa de aumento do efetivo, esperam mantar as atividades. 

Vitor Jesus, Chefe de Agrupamento 550 Manique- Apresentou-se e refere que o 

Agrupamento está disponível para ajudar naquilo que a Jovem Cascais, como sempre. 

Pyter Gonçalves, Associação Realiza 2785 - Cumprimentou todos os participantes, 

informa que a Realiza está situada em São Domingos de Rana e agradece, tanto à Jovem 

Cascais, como o ex-vereador Frederico e ao atual vereador Nuno Piteira Lopes, pelo 

apoio que tiveram e continuam a ter para continuar a desenvolver o trabalho da 

Associação perto da comunidade São Domingos de Rana e continuar a capacitar jovens. 

Cristina Silva, representante da Junta do Núcleo da Barra/ Secretária do ambiente- 

Informou que representam todos os agrupamentos de escuteiros do CNE do concelho 

de Cascais que não estão presentes e cumprimentou todos os participantes. Referiu 

também que estão disponíveis para continuar todo o trabalho que foi iniciado pelas 

juntas anteriores. 

David Loureiro, Fraternidade Nuno Álvares - Cumprimentou todos os participantes e 

refere que está no CMAJ como observador e que estão sediados no Estoril. Refere 

também que estão disponíveis para ajudar no que for necessário. 

Carlos Varela, Grupo da associação JUFM Galiza- Cumprimentou todos os participantes, 

dizendo que o seu projeto passa por desenvolver a comunidade na área social, 

desportiva e cultural. 

Vasco Duarte, Representante da Iniciativa Liberal de Cascais- Apresentou-se e agradece 

o convite. 
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Madalena, Chefe da Companhia Guias da Parede- Apresentou a Teresa, Relações 

Públicas da Companhia, agradeceu a disponibilidade da Jovem Cascais e a preocupação 

com todas as associações e com o trabalho que acabam por desenvolver com as 

mesmas, destacou o apoio à Companhia de Guias. Referiu os objetivos das Guias, 

nomeadamente terem uma nova Sede pois a atual já não comporta todo o efetivo que 

têm crescido durante a pandemia, querem muito fazer um acampamento nos Açores 

Margarida, Chefe das Guias de Carcavelos, apresentou a Maria também da Chefia, 

disponibilizam-se para o que a DJUV / CMC precisem, como sempre e estarão sempre 

presentes. 

Joana Bacelar, Chefe de Agrupamento Adjunta do 729 Cascais- Referiu que vão fazer 

diversas angariações de fundos, tanto para ACANAC como, futuramente, para as JMJ e 

Jamboree, que são os grandes projetos a que se propõem e, sempre alerta para servir. 

Cristina Santos, Agrupamento 597 Tires- Apresentou o Bruno, Chefe de expedição, 

agradecem a jovem cascais pelo apoio. Estão focados no orçamento participativo no 

espeço exterior e estão disponíveis para ajudar. 

João Palma, Chefe Divisão do Grupo 12 Sassoeiros da associação de escuteiros de 

Portugal- Referiu que estão disponíveis para ajudar qualquer iniciativa que necessitem. 

Carolina e Teresa, Movimento Claro- Disseram que se têm focado em projetos nas 

escolas com a Jovem Cascais e durante a pandemia, em limpezas subaquáticas, têm um 

projeto em parceria com a Jovem Cascais para fazerem skates no bairro da Torre, com 

plástico recolhido, estão a articular o projeto com o ex-vereador Frederico. 

Vasco Galhardo, Associação da Base ao Topo- referiu que a associação se foca em 

eventos culturais para os mais jovens e tiveram muitos jovens a expor numa grande 

mostra, agora estes eventos têm sido mais difíceis de organizar devido à pandemia e 

atualmente estão a dedicar-se as eleições de 30 de Janeiro, pretendendo descomplicar 

a política aos jovens e vão tentar fazê-lo com a ajuda da Câmara Municipal. 

Marco Pauzinho, representante da Junta de Freguesia de Alcabideche, Reforçou que o 

apoio dos jovens foi muito importante na pandemia, a Junta está no CMAJ para ouvir as 

Associações e para as apoiar. 
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Vereador Nuno Piteira Lopes – Agradeceu a todas as associações de carater juvenil e às 

de índole esco(u)tista / guidista, bem como às juventudes políticas presentes pois fazem 

parte do universo jovem do município de Cascais. 

Ponto 3. Participação e capacitação dos jovens 

Joana e Patrícia, Capacitação Juvenil- Explicaram que vão apresentar 3 projetos, 

começando por apresentar um projeto da capacitação juvenil, as BPT, Bolsa de 

Promoção de Talentos, de seguida falar do GO, Gabinete de Orientação Vocacional e 

Profissional, por fim, apresentar o ENRYP, European Network of Local and Regional 

Youth Platforms KA 2. 

Joana Raquel – Jovem Cascais – Equipa da Capacitação, começou for falar do projeto 

Bolsas de Promoção Talento, resumindo o que são, dizendo que dos 12 aos 30 anos, 2 

fases de candidaturas anuais e que permitem aos jovens desenvolver o talento em áreas 

tão diversificadas como dança, fotografia, ou outro, o jovem apresenta o projeto 

orçamentado, calendarizado e, se for aprovado, irá desenvolvê-lo, terá que haver 

sempre retorno à comunidade, as bolsas podem ir até 2.500,00€, são apresentadas 

estatísticas relativas a dados das Bolsas, remetendo mais informações para o site da 

Jovem cascais; falando do projeto GO – Gabinete de Orientação Vocacional e 

Profissional, são testes psicotécnicos a alunos do 9º e do 12º ano, é um apoio individual 

e gratuito com consultas online, o jovem faz os testes com um técnico especializado na 

área e faz o acompanhamento necessário para saber a nível vocacional ou profissional 

qual a área de interesse onde poderá a vir a trabalhar. 

Patrícia Pires – Jovem Cascais – Equipa da Capacitação, apresentou o 3º projeto ENRYP 

II, projeto cofinanciado pelo ERASMUS+, tem como objetivo, a criação de uma rede 

europeia de partilhas de boas práticas que são levadas a cabo, uma primeira fase por 

cinco países europeus, requer um conjunto de atividades e solicitam apoio às 

associações para o envolvimento dos jovens no mesmo, criação de Focus Group para 

foco nas boas práticas, seleção de pares para avalização e divulgação de 1 compêndio 

conjunto de mobilidades juvenis, 130 jovens, projeto com a duração de 24 meses tendo 

sido também afetado pela pandemia, foi realizado um encontro em Itália, onde ficaram 

definidas algumas atividades, iniciamos agora o Focus Group e em março haverá a 

primeira mobilidade juvenil com impacto direto no desenvolvimento das habilidades e 
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competências dos jovens, no reforço da cooperação europeia e no aumento da 

capacidade de responder às suas necessidades, Cascais, desde que iniciou as 

candidaturas para se tornar Capital Europeia da Juventude em 2018 e que ao receber 

este título, foi um abrir portas para o envolvimento do município em projetos 

internacionais, este projetos têm tido um impacto muito significativo nos jovens e 

apresentaram este projeto para fazer parte do mesmo. 

Vereador Nuno Piteira Lopes- Referiu um dos projetos que já não está na Jovem cascais 

mas que é muito importante, trata-se do Espaço S que já não é diretamente relacionado 

com a Jovem Cascais mas que devido à pandemia a saúde mental é muito importante 

para o município e para os jovens. Disse haver a possibilidade de utilizar associações 

juvenis para parcerias com juntas de freguesia para disponibilizarem esses serviços de 

psicologia, saúde mental, nutrição, entre outros, poder descentralizar esses serviços, 

contando com as associações para alargar esses serviços, ajudando a identificar 

necessidades. Aproveitou para lançar o desafio para as jornadas mundiais da Juventude, 

de, fazer uma grande exposição de associações juvenis do concelho, em 2023 e no caso 

de ter sucesso fazer com que se torne uma exposição bianual. Por fim deu a palavra aos 

participantes que queiram fazer questões e partilhar as suas ideias 

Ponto 4. Outros assuntos de interesse dos jovens 

Lélio Amado – Grupo 16 Carcavelos - perguntou se ainda existe a possibilidade de haver 

formadores profissionais que possam junto das crianças e jovens, a propósito da área 

de interesse de liderança e gestão de conflitos.  

Vereador Nuno Piteira Lopes- afirmou que essa resposta já existe, no entanto afirma 

que se encontram disponíveis para a promoção desse tipo de iniciativas. 

Tiago, Associação Escoteiros de Portugal – Grupo 107 Cascais - sugeriu a bolsa de 

formadores, que fazem a capacitação juvenil em escolas e junto de outras associações 

e diz que seria interessante também a jovem cascais se aliar a essa iniciativa, bem como 

as outras associações juvenis. 

Chefe Divisão Juventude, Sara Silva- Acrescentou que na equipa de Capacitação existem 

vários elementos com formação e fazem muitas ações de capacitação juvenil, nos vários 

módulos, quer de comunicação, relações interpessoais, liderança, entre outras. Afirmou 

que para além da equipa pode-se procurar desenvolver um programa, mas sugere 
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fazerem chegar à Jovem Cascais os temas que considerem necessários, de forma que no 

próximo ano se possa adaptar um programa. 

Bárbara, Teatro ao Minuto- referiu que têm trabalhado com o Atua e que quem quiser 

trabalhar com o teatro ao minuto é livre de o fazer. Têm trabalhado com várias turmas 

com problemas na questão da homofobia e nos problemas de aceitação de identidade 

de género e orientação sexual. Afirmou que quando se fala dos psicólogos e do Espaço 

S não são bem recebidos por haver um preconceito de que alguém que vai ao psicólogo 

é alguém fraco, diferente e com problemas. Sugeriu então que haja uma tentativa de 

dinamização pelo concelho ou algum vídeo, através de teatro que desconstrua este 

preconceito. Fez também uma chamada de atenção para não normalizarem o bullying. 

Vereador Nuno Piteira Lopes- referiu que concorda com a Bárbara, contudo disse não 

haver um estigma tão grande com o espaço de psicologia do espaço S porque tem uma 

cortina de ser da Jovem Cascais, onde os jovens podem dizer apenas que vão a Jovem 

Cascais em vez de dizerem que vão ao psicólogo. É também tida em conta o facto de 

serem psicólogos novos para serem mais acessíveis aos jovens. 

Pyter Gonçalves, Associação Realiza 2785 – pegou no tema da saúde mental e lançou o 

desafio às associações juvenis para interagirem mais umas com as outras e se 

entreajudarem. 

Pedro Santos, Agrupamento 1246 S. Pedro do Estoril – sugeriu o intercâmbio das 

associações e conhecerem-se melhor, haver uma maior aproximação entre as 

associações do concelho, saber quantos são e o que fazem 

Vereador Nuno Piteira Lopes- concordou com o que foi dito e desafiou a Chefe Divisão 

de Juventude, Sara Silva a criar no site uma área dedicada às associações que contenha 

informações sobre as mesmas e os projetos que estão a desenvolver. 

Vasco Galhardo – Base ao Topo - Voltou a abordar o tema do preconceito e da 

homofobia, referindo que em casa a família pode propagar o preconceito e relembra a 

proposta da Iniciativa Liberal da criação de uma casa de acolhimento para jovens LGBT 

em risco, em conjunto com outras associações do concelho.  

Joana Bacelar, Agrupamento 729,- referiu ser coordenadora do departamento nacional 

de sustentabilidade do CNE-informou que querem organizar um grande evento, em 

Cascais, a nível nacional e gostava de saber se haveria apoio por parte do concelho. 
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Vereador Nuno Piteira Lopes- Disse que já existem apoios e que se é um evento que 

envolve jovens e é enquadrado na área da sustentabilidade, é do interesse do município, 

sendo que é uma área estratégica. Afirmou que se o covid o permitir estão interessados 

e disponíveis. Comprometeu-se a que seja em Cascais, com o espaço e apoio 

necessários. Afirmou que o tem o objetivo que no final de Fevereiro/março, aquando da 

próxima reunião, o site já se encontre no ar com uma área dedicada exclusivamente às 

associações. 

Chefe Divisão Juventude, Sara Silva - Afirmou que essa área do site já existe e que devia 

ser de conhecimento de todos, convidando todas as associações a enviarem fotos, e 

todo o tipo de informação que achem pertinente para a DJUV, para ser inserido na área 

de cada um no site da Jovem Cascais. 

Vereador Nuno Piteira Lopes- Referiu que deviam trocar contactos e partilhar o resumo 

desta reunião com todos, se não houver objeções, tendo em conta o regulamento geral 

sobre a proteção de dados. Não havendo mais assuntos a tratar, despediu-se das 

associações e agradeceu uma vez mais a presença e desejar que todos fiquem bem. 


