Conselho Municipal para Assuntos da Juventude (CMAJ)
Reunião 30.01.2020
Loja Cascais Jovem - Cascais

Às 21 horas e 25 minutos, o Vereador da Divisão de Juventude, Dr. Frederico Almeida
Nunes, na mesa do plenário, deu início à reunião.
Na plateia encontravam-se a Diretora do Departamento de Promoção de Talento,
Dra. Filipa Castro Henriques, a Chefe da Divisão de Juventude, Dra. Sara Silva, o Assessor
do Vereador, José Rodrigo Castro e alguns técnicos da Divisão de Juventude (DJUV),
nomeadamente: Dra. Sílvia Jordão, Rita Luz, Dra. Manuela Madeira, Pedro Serra e Lurdes
Beites.
Foram registadas as seguintes presenças:
➢ Da Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP), os Grupos: 12 Sassoeiros, 16
Carcavelos, 107 Cascais e 150 São Miguel das Encostas;
➢ Do Corpo Nacional de Escutas (CNE), os Agrupamentos: 71 Parede, 75 Estoril, 113
São Domingos de Rana, 550 Manique, 597 Tires e 1246 São Pedro e São João;
➢ Da Associação de Guias de Portugal (AGP), as Companhias de Guias de Carcavelos,
Cascais, Parede e São Domingos Rana;
➢ Associação Juvenil Academia dos Patins
➢ Associação Juvenil Rota Jovem;
➢ Clube Gaivotas da Torre – Associação Juvenil;
➢ Associação Juvenil Palco da Tua Arte;
➢ Associação CulturSOL;
➢ Associação Juvenil Claro;
➢ Associação Desassociada;
➢ Associação Teatro ao Minuto;
➢ Realiza2785 – Associação para a Igualdade;
➢ JUFM – Juventude Unida do Fim do Mundo;
➢ Tribo de Palco – Associação Juvenil;
➢ Associação See the Sea Cascais;
➢ Representante da Junta de Freguesia de Alcabideche;
➢ Representante da Junta da União de Freguesias de Carcavelos e Parede;
➢ Representante da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana;
➢ Representantes das Juventudes Partidárias, Juventude Socialista;
➢ Representante do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos;
➢ Representante do Conselho Municipal de Educação.
Esta reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos:
1: Eleição dos vogais da sessão
2: Informações:
- Gratuitidade dos transportes;
- IPDJ – Apresentação da Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo;
- Atividades dos membros do plenário;
3: Semana da Juventude 2020;
4: Arraial da Juventude 2020;
5: Votação CLAS - Conselho Local de Ação Social de Cascais (CLAS).
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Vereador Frederico Nunes – Abriu a Sessão cumprimentando os presentes e iniciou a
Ordem de Trabalhos com a eleição de dois vogais para a mesa do Plenário. Para o efeito,
solicitou que duas pessoas se propusessem, tendo respondido Elvis Santos, da
Associação Realiza 2785 S. D. Rana e Salomé Lind, da Associação See the Sea Cascais. De
seguida, cumprimentou a Dra. Eduarda Marques, Delegada Regional do IPDJ de Lisboa
e Vale do Tejo, as responsáveis pelo Associativismo Jovem e Áreas dos Programas Jovens
do IPDJ, nomeadamente a Dra. Isabel Bento e a Dra. Ana Garcia, bem como a Dra. Beatriz
Gonçalves, da MobiCascais. Passando ao ponto 2. Informações – gratuitidade dos
transportes, referiu a existência de um processo que prevê alguns procedimentos
informáticos para quem viva, trabalhe ou estude no Município de Cascais, os quais
permitem que estes cidadãos usufruam de transportes gratuitos no nosso concelho,
passando a palavra à Dra. Beatriz Gonçalves, da MOBI Cascais.
Dra. Beatriz Gonçalves – MobiCascais – Agradeceu ao Sr. Vereador e à Cascais Jovem
(CJ) o convite endereçado. Fez um historial sobre o início da ação referida, salientando
que qualquer pessoa que, neste momento, utilize uma carreira intra-municipal, ou seja,
dentro do Município de Cascais, circula livremente e de forma gratuita sendo que a
partir do dia 1 de abril, esta prorrogativa será apenas para residentes, trabalhadores e
estudantes no concelho, que estejam registados na plataforma MobiCascais e
portadores do cartão Viver Cascais. Referiu a existência de 31 carreiras intra- municipais
abrangidas por este benefício, mencionando que os voluntários da CJ estão a sensibilizar
a população para a adesão ao cartão. Explicou a forma de efetuar o registo, os passos
para o efeito e o perfil elegível, nomeadamente residentes, trabalhadores e estudantes
no concelho, informando que o cartão tem um custo de 7,00€. Para as situações não
enquadradas, é solicitado que se entre em contacto para geral@mobicascais.pt,
expondo a situação, a qual será objeto de avaliação. Facultou diversos exemplares dos
Guias de Mobilidade para se levar.
Grupo 150 São Miguel das Encostas – Informaram que fazem parte de uma associação
do concelho mas que não trabalham nem residem em Cascais, tendo conhecimento da
existência de outras associações nestas condições e questionaram se estas situações
foram ou irão ser ponderadas.
Dra. Beatriz Gonçalves – MobiCascais – Informou que o objetivo da Autarquia é
assegurar que todas as pessoas do nosso concelho têm a melhor oferta de mobilidade
ao seu dispor, não respondendo à questão diretamente, e mencionando que este seria
um dos casos especiais a ser colocado no email geral@mobicascais.pt para ser avaliado.
Agradeceu a atenção e terminou a apresentação.
Vereador Frederico Nunes – Reforçou a informação sobre a gratuitidade dos
transportes, esperando que todos pudessem ter ficado elucidados. Seguidamente,
passou a palavra à Dra. Eduarda Marques, Delegada Regional do IPDJ de Lisboa e Vale
do Tejo para a apresentação do IPDJ.
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Dra. Eduarda Marques – IPDJ – Cumprimentou todos os presentes, agradeceu ao
Vereador a oportunidade de a Direção Regional do Instituto Português da Juventude de
Lisboa e Vale do Tejo, a qual engloba três distritos, nomeadamente Lisboa, Setúbal e
Santarém, estar presente no Conselho Municipal de Juventude, facto que só ocorreu por
2 vezes, em virtude do IPDJ não ter assento nos concessionários de juventude. Salienta
que o IPDJ, quando convidado, tem todo o gosto em participar. Informou que se fazia
acompanhar pela responsável pela área do associativismo dentro da direção regional,
Isabel Bento que, fisicamente, se encontra em Setúbal e também por Ana Garcia,
responsável pela área dos programas da direção regional do IPDJ.
Referiu que o Município de Cascais é um dos melhores exemplos a nível nacional no que
diz respeito à implementação das políticas de juventude e desporto, elogiando a equipa
da DJUV que acompanha o Sr. Vereador, mencionando que este município é referido
como modelo em diversas ocasiões, dando como exemplo recente as três semanas de
atividades da Direção Regional, em que a cada participação dos intervenientes, em
diferentes sessões, foi indicado Cascais como exemplo. Referiu a importância dessa
partilha com outros municípios e salientou o facto de Cascais, tendo estado presente,
ser um exemplo inspirador e também uma motivação acrescida para que os restantes
comecem efetivamente a fazer um trabalho diferente.
O Centro de Juventude tem certificação por parte do Conselho da Europa,
disponibilizando salas de formação, espaços para os jovens desenvolverem as suas
atividades, um local de alimentação, tendo também associada uma Pousada de
Juventude, disponibilizando dormidas, tendo esses sido esses três requisitos essenciais
para a candidatura. O sucesso manteve-se por três anos com a atribuição do selo, tendo
sido renovado, há um ano, por mais cinco anos.
Têm vindo a desenvolver um Projeto Pedagógico, referindo e acentuando a importância
da formação e da capacitação dos técnicos que trabalham em Câmaras Municipais e
Juntas de Freguesia. Inclui, também, a capacitação de jovens, estando ou não inseridos
em associações jovens e, esta referência para mostrar um dos propósitos para 2020, um
plano de formação e capacitação muito mais ambicioso do que nos anos anteriores, de
formar, através das medidas 1 e 4, mais associados das associações jovens inscritas na
Rede Nacional do Associativismo Jovem – RNAJ.
Vereador Frederico Nunes – Interveio para convidar a Dra. Isabel Bento a fazer a
apresentação sobre a área do Associativismo Jovem e a nova legislação de Agosto de
2019, a Lei 57 do associativismo juvenil.
Isabel Bento - IPDJ - Iniciou a apresentação perguntando quantas das associações
presentes estavam inscritas no RNAJ, referindo que seria importante abordar algumas
alterações a nível nacional, mencionando que a Lei 57/2019 altera o conceito de
associativismo jovem atual, integrando as associações juvenis e respetivas federações,
associações de estudantes, associações de caráter juvenil, uma nova tipologia de
associativismo jovem, escutas, escoteiros, guias e grupos de juventude partidária ou
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sindical. Explicou as diferenças entre os vários tipos de associação, bem como as
percentagens que obrigatoriamente têm que ter. Estas serão reconhecidas pelo IPDJ
desde que estejam inscritas no RNAJ. Explicou ainda como se pode concretizar a
constituição de uma associação, por escritura pública ou online através do site
www.associacaonahora.mj.pt. Esclareceu o certificado de admissibilidade e as fases
anuais de apoio às associações. Referiu ainda os vários programas que estas têm ao seu
dispor e aos quais podem candidatar-se, bem como os respetivos critérios de
apreciação. Salientou a existência de programas, como os de formação de técnicos de
Juventude e profissionais na área da Juventude, apoio financeiro e estágios
profissionais. Finalizou, mencionando a atribuição anual de prémios de boas práticas do
associativismo jovem, dando vários exemplos dos mesmos.
Ana Garcia – IPDJ – Cumprimentou os presentes e questionou se algum jovem presente
já participou em projetos de voluntariado ou de ocupação de tempos livres do IPDJ. Fez
uma apresentação no projetor sobre tempos livres e voluntariado de curta, média ou
longa duração, mencionando a necessidade de um registo e referindo que, após a
candidatura, será sempre dada formação específica e certificada. Apresentou vários
exemplos de entidades nacionais, regionais ou locais que se candidatam a ter
voluntários. Referiu ainda os campos de trabalho e a ocupação de tempos livres nas
áreas da cultura, ambiente, proteção civil, desporto, saúde, direito dos animais, apoio a
idosos e combate à exclusão social. Salientou as vantagens dos jovens em participar
nestes programas, enriquecendo e crescendo curricularmente, interagindo e criando
dinâmicas. Salientou também a grande procura por parte das escolas.
Rota Jovem – Solicitaram esclarecimentos sobre as percentagens nas associações, bem
como sobre o eventual pagamento de emolumentos na taxa do certificado de
admissibilidade.
Isabel Bento- IPDJ – Aconselhou os jovens a estarem sempre munidos com a lei para, no
local onde fizerem o registo, poderem comprovar que não se paga.
See The Sea Cascais – Informou que formou a associação no final do ano passado e que
teve que pagar taxa de 300€ e de certificado 75€. Relativamente à medida 3
apresentada, questionou sobre qual o local para a submissão das candidaturas para os
diferentes tipos de formação.
Ana Garcia – IPDJ – Referiu que estas podem ser em qualquer altura, sendo as próprias
associações a informar quais as suas necessidades, as suas propostas e projetos, sendo
aberto um período de candidatura para inscrições de outras associações, publicita-se e
faz-se a formação. Candidatando-se ao subsídio do seu plano de atividades, é
importante que as próprias associações dêm feedback das suas necessidades,
formações que vão ao encontro destas e dos jovens que pertencem às associações no
âmbito do centro de juventude, incentivando-as a serem exigentes pois, para o
crescimento de todos, é importante inovar.
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Dra. Eduarda Marques – IPDJ – Agradeceu uma vez mais e despediu-se da sessão.
Vereador Frederico Nunes – Continuou com os trabalhos, abriu espaço para as
associações partilharem projetos.
Sofia Peixoto – Tribo de Palco – Informou que tinham feito uma apresentação no final
de 2019 sobre a associação, e convidou todos a estarem presentes nos dias 7 ou 8 de
março no Auditório de São Vicente em Alcabideche pelas 19h onde irão apresentar a
peça “Bem dito Natal”, para conhecer a Tribo ou a fazer parte da mesma. Mencionam
que pretendem abrir a associação juvenil a produções artísticas de todas as áreas que
possam imaginar. Este primeiro projeto foi uma produção teatral, com a escrita da peça,
tendo os jovens sido escolhidos através de audições. Foram feitos workshops de
representação, canto ou dança, bem como de escrita de guião, cenografia,
maquilhagem, canto, marketing de redes sociais, desafiando os jovens a inscrever-se,
muitos querem ficar nos bastidores mas fazendo parte do espetáculo. Foram feitos
brainstorms para desenvolvimento do que cada um queria em palco, quais os interesses,
os temas e a partir dai surgiram ideias, a escolha entre um drama ou uma comédia, tudo
foi decidido em conjunto. Reiterou o convite às associações presentes para se
associarem e poderem formular outros projetos diferentes do teatro pois sentem que
existe uma lacuna, não existia em nada deste género, só fragmentos.
Orlanda – Tribo de Palco - Explicou que é cenógrafa e figurinista há 25 anos e que, neste
projeto, ía tentar dar noções básicas de cinematografia e figurinos, a parte plástica do
espetáculo, obrigando-os a trabalhar muito pelo improviso, com materiais que nunca
tinham trabalhado, estimulando a criatividade, ouvindo as suas ideias, explicando sobre
maquilhagem, técnicas de envelhecimento com látex, efeitos especiais, utilização de
técnica de tecidos, moldes de roupa, cenários, tudo com poucos meios. Foi criada uma
equipa de marketing para fazer o making of da produção. Informaram que o workshop
irá durar até ao fim de todos os espetáculos, no dia 7 e 8 de março.
Vereador Frederico Nunes – Agradeceu à Tribo de Palco pela apresentação,
perguntando se mais alguma associação desejava intervir, colocando questões ou
comentários.
Grupo 16 Escoteiros de Carcavelos – Usaram da palavra apenas para agradecer ao
Vereador da Juventude a cedência do CriArte para o Festival da Canção Escotista, a ter
lugar no dia 11 de julho.
Vereador Frederico Nunes – Sugeriu trocar a ordem de trabalhos e discutir de imediato
o ponto 4, a que ninguém se opôs.
Vereador Frederico Nunes – Passou o ponto 4. - Arraial para ponto 3., relembrando que
tinha falado em realizar o mesmo em Carcavelos. No entanto, após análise, foi acordado
manter o arraial no Mercado da Vila à semelhança dos anos anteriores, tendo lugar de
10 a 14 junho. A Divisão de Juventude irá enviar um email a todas as associações e será
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convocada uma reunião de trabalho para se poder iniciar o projeto arraial 2020.
Perguntou se alguém se queria manifestar sobre este tema.
Passou, então, ao ponto 4. - Semana da Juventude, informando que se optou por realizar
a mesma de 4 a 13 de setembro, no Mercado de Carcavelos, tomando a iniciativa de
alteração do Arraial prevista, optando por uma semana da juventude que funcione.
Alertou que, na entrada, está uma mesa com várias folhas para colocar os contributos
de cada associação para a mesma.
Passando ao ponto 5. CLAS - Concelho Local da Ação Social de Cascais, recordou-se ter
ficado definido, na apresentação no anterior CMAJ, proceder-se neste dia à votação do
seu representante.
Candidatou-se a Associação Juvenil Rota Jovem, tendo sido o único candidato. Passouse à votação.
Votaram: Grupo 12; Grupo 16; Grupo 107; Grupo 150; Agrupamento 71; Agrupamento
75; Agrupamento 113; Agrupamento 550; Agrupamento 597; Agrupamento 1246,
Companhia de Guias de Carcavelos; Companhia de Guias de Cascais; Companhia de
Guias da Parede; Companhia de Guias de São Domingos de Rana; Associação juvenil
Academia dos Patins; Associação Juvenil Rota Jovem; Clube Gaivotas da Torre;
CulturSOL; Associação juvenil Claro; Desassociada; Associação Teatro ao Minuto;
Realiza2785; Juventude Unida do Fim do Mundo; Tribo de Palco; Seethe Sea Cascais;
Freguesia de Alcabideche; União Freguesias Carcavelos Parede; Freguesia de São
Domingos de Rana; Juventude Socialista; Centro Comunitário da Paróquia de
Carcavelos; Conselho Municipal de Educação.
Não votou a Associação Juvenil Palco da Tua Arte, que saiu da sessão pelas 22h06m.
Elvis Santos - Realiza2785 – Secretário da mesa do plenário nesta Sessão do CMAJ – Após
contagem dos votos, informou que o resultado da votação foi de trinta votos a favor e
um voto contra, tendo sido eleita a Associação Juvenil Rota Jovem como representante
do CMAJ no Conselho Local de Ação Social.
Vereador Frederico Nunes – Não havendo mais assuntos a tratar, despediu-se das
Associações e agradeceu uma vez mais a presença, reforçando o pedido de contributos
para a Semana da Juventude e fazendo votos de um novo reencontro na próxima sessão
do CMAJ.
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