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O Vereador da Divisão de Juventude, Dr. Frederico Nunes iniciou a reunião, pelas 21 
horas e 30 minutos. 
Na mesa do plenário estiveram, o Sr. Vereador da Juventude, Dr. Frederico Nunes e a 
Chefe de Divisão da Juventude (DJUV), Dr.ª. Sara Silva. 
Na plateia estiveram, o Adjunto do Vereador e técnicos da Divisão de Juventude: Dr. 
Rodrigo Castro, Dr.ª Sílvia Jordão, Dra. Ana Daniela Madeira, Arqt.ª Isabel Ribeiro, Rita 
Luz, Dr.ª Manuela Madeira e Lurdes Beites, respetivamente. 
Registaram-se as seguintes presenças: 

 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 71 Parede, 550 Manique,1246 S. 
Pedro e S. João e 1400 Abóboda; 

 Associação de Guias de Portugal (AGP): Companhias de Guias de Carcavelos, Cascais 
e São Domingos Rana; 

 Associação Estudantes Escola Superior Hotelaria e Turismo Estoril; 
 Associação Juvenil Criativa; 
 Associação Juvenil Rota Jovem; 
 Clube Gaivotas da Torre – Associação Juvenil; 
 Associação Juvenil Claro; 
 Associação Desassociada; 
 Associação Seethe Sea Cascais; 
 Representante da Junta de Freguesia de Alcabideche; 
 Representante da Junta de Freguesia Carcavelos – Parede; 
 Representante da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana; 
 Representantes das Juventudes Partidárias, Juventude Socialista, Bloco de Esquerda 

e Iniciativa Liberal; 
Esta reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 

• 1: Apresentação do Novo Vereador com o Pelouro da Juventude; 

• 2: Espaço para Apresentação de Associações Juvenis ou outras; 

• 3: Eleição do representante do CMAJ no Conselho Local de Ação Social de Cascais (CLAS) 

• 4: Outros Assuntos. 

 

Vereador Frederico Nunes – Iniciou a sessão apresentando-se como novo Vereador da 

Juventude, cumprimentado todos os presentes e solicitando que se apresentassem também. 

Apresentaram-se as seguintes associações: 

Criativa; agrupamento 1400 da Abóboda CNE; Clube Gaivotas da Torre; Rota jovem; Junta de 

Freguesia de São Domingos de Rana; Juventude Socialista; Iniciativa Liberal; Movimento Claro, 

Agrupamento 71 Parede; Agrupamento 550 Manique, Agrupamento 1246 São Pedro e São João 

do Estoril; Grupo 12 de Sassoeiros; União de Freguesias de Carcavelos e Parede; Guias de 

Cascais; Guias de Carcavelos; primeira Companhia de Guias de São Domingos de Rana; 

Escoteiros de Carcavelos Grupo 16; Grupo 150 de São Miguel das Encostas; associação Seethe 

Sea Cascais; Grupo 107 de Cascais da Associação de Escoteiros de Portugal; associação de 

estudantes da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril; Junta de Freguesia de 

Alcabideche; 
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Vereador Frederico Nunes – Agradeceu a apresentação e informou que tem recebido feedback 

muito positivo sobre a participação no CMAJ. 

Seethe Sea Cascais (Salomé) – Apresentou a associação fazendo um pequeno historial sobre a 

recente formação da associação que se dedica às free walking tour’s em Cascais, convidou os 

presentes a associarem-se à Seethe Sea Cascais, foi também dado um testemunho sobre o 

espetacular que é contactar turistas e mostrar-lhes o nosso concelho 

Vereador Frederico Nunes – Agradeceu à à Seethe Sea Cascais e introduziu a Dra. Teresa Ramos, 

Chefe de Divisão do Planeamento e Rede Social para uma apresentação sobre o terceiro ponto 

da Ordem de trabalhos “Eleição do Representante do CMAJ no Concelho Local da Ação Social de 

Cascais” – CLAS. 

Teresa Ramos – Chefe Divisão Planeamento e Rede Social (DRES): Explicou sucintamente o que 

é a Rede Social - uma estrutura de funcionamento de várias organizações de governação local 

que tem como objetivo, através de coordenação e trabalho colaborativo com todas as 

organizações do concelho que atuam na área social, de resolver problemas, pensar soluções, 

pensar projetos integrados para atenuar as situações de pobreza ou de exclusão social no 

concelho. A Rede Social existe em todos os concelhos do nosso país, em Cascais existe há 18 

anos - agregando-se organizações que trabalham por exemplo na área dos idosos ou do 

envelhecimento em todo o concelho e criada uma rede que pensasse projetos comuns, 

tínhamos uma sub-rede. Se se juntasse todas as organizações do concelho que por exemplo 

trabalham na área da deficiência, então haveria outra sub-rede, a lógica é de trabalho em 

parceria e, no concelho são 109 organizações que são membros da rede social e, que se agregam 

em trabalho conjunto em 20 parcerias, portanto temos 20 sub-redes em que juntam todos os 

técnicos e organizações do tema ou de uma área. O CLAS, é o plenário onde junta as 109 

organizações. Nestes 109 membros, estão 3 conselhos municipais, o Conselho Municipal para 

os Assuntos da Juventude, o Conselho Municipal de Segurança e o Conselho Municipal da 

Educação que faz ligação depois a outras áreas. O Plenário reúne 3 vezes por ano, é o espaço de 

votação, de instrumentos de planeamento destas organizações, e compete ao plenário aprovar 

os planos de ação por ano, aprovar o plano estratégico de desenvolvimento social de Cascais 

para os próximos 10 anos. Para além destes plenários, cada uma destas 20 sub-redes funcionam 

autonomamente para implementar objetivos de desenvolvimento na sua área em grupos de 

trabalho, em comissões, em plataformas, são vários os modelos de funcionamento de todas 

estas estruturas o que se espera deste trabalho é o desenvolvimento de projetos integrados, 

construção de soluções mais adequadas para problemas em determinado território, aumento 

da capacidade de reflexão e criatividade para resolução de problemas, e um espaço de reflexão 

estratégica de produção de conhecimento. Terminou o ano passado o diagnóstico social de 

Cascais, que foi um processo de vários estudos e, temos a informação do concelho, atualizado, 

o diagnóstico envolveu 1000 munícipes com inquéritos telefónicos e entrevistas a focus grupos, 

foi um processo muito exaustivo, abrangeu 200 organizações do concelho, com imensos 

inquéritos, os dados estão disponíveis no site da rede social, e estão organizados, portanto e 

compete à rede social fazer estes diagnósticos e mantê-los atualizados, terminou este ano este 

plano estratégico de desenvolvimento social que vai orientar a atuação da rede social. É um 

plano que tem 7 objetivos de desenvolvimento para o concelho e objetivos do desenvolvimento 

da própria rede, da forma de funcionamento de todas estas organizações. A título de exemplo, 

algumas medidas que são dirigidas para os grupos de jovens, como a redução do número de 

jovens NEET, muita questão de preocupação de garantir direito à participação e de aumentar os 

níveis de participação dos jovens no concelho de Cascais, alargar a oferta formativa para os 

diferentes perfis juvenis e valorização da diversidade e pluralismo. O concelho de Cascais é um 
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concelho que tem 159 nacionalidades, a diversidade de nacionalidades, cultural é um ativo 

muito importante a potenciar. Neste plano estratégico, cada sub-rede vai definir as ações, as 

iniciativas para atingir estes objetivos, portanto é uma forma de intervir conjuntamente e de 

atingir um conjunto de metas propostas até 2030. Qual é o papel do representante do conselho 

municipal da juventude? É estar nos plenários, votar para tomar posição, poder participar nestas 

várias sub-redes nos temas que façam mais sentido em relação à atuação no conselho e poder 

ter um papel meramente de participação no CLAS ou de integrar algumas das sub-redes e 

desenvolver projetos concretos. Por exemplo a rota jovem é membro da rede social e, faz parte 

neste momento de LVC, no programa de intervenção que está acontecer na freguesia de 

Alcabideche e de S. Domingos de Rana muito na área de empregabilidade. Com certeza, aliás 

como representante do conselho, tem mesmo de trazer a rede social para o conselho e levar o 

conselho para a rede social e fazer esta ligação precisamente. Trouxe um filme meramente 

exemplificativo do que pode ser o nosso trabalho. É um filme desta ligação das empresas com 

as organizações, de potenciar mais este trabalho em rede. 

Passagem de vídeo 

Vereador Frederico Nunes – Agradeceu a apresentação reforçando a importância do CLAS, 

sugerindo e colocando à votação de braço no ar, o adiamento da eleição para o próximo CMAJ, 

a fim de haver uma maior reflexão de quem se queira candidatar – VOTAÇÃO – após a votação 

foi deliberado adiar a votação e passando assim ao ponto 4 outros assuntos. 

Lélio Amado – Grupo 16 Escoteiros Carcavelos – Questionou sobre a calendarização do CMAJ 

2020. 

Vereador Frederico Nunes – Informou que será enviado email com as 4 datas do próximo ano, 

e ainda no mesmo email os seus contactos diretos, disponibilizando o seu Gabinete sempre que 

qualquer associação ache pertinente o contato. 

Sara Silva – Chefe Divisão de Juventude – Informou que a pedido do Vereador Frederico iria 

lançar um desafio às associações, convidando-as a fazer num curto espaço de tempo um 

pequeno exercício de reflexão, uma auscultação e de, enquanto representantes da juventude 

que pensam nos assuntos da juventude, seria importante ter a sua visão, acabando por ser um 

ponto de partida, uma base e um mote para trabalhar no próximo ano. Explicou que nas paredes 

se encontravam vários documentos com temas importantes na área da juventude, como o 

empreendedorismo, cultura, desporto, habitação, participação e em cada um dos quadros com 

os mesmos temas, as mesmas perguntas - desafios para a juventude, soluções a desenvolver, as 

dores que os jovens possuem, uns 5 /10 minutos, deixando ideias. 

Decorrer do exercício 

Vereador Frederico Nunes – Informou sobre a composição da mesa do plenário e que em cada 

sessão haveria eleição de dois vogais. 

Sara Silva – Chefe Divisão de Juventude – Disse que a informação do exercício iria ser recolhida, 

tratada e que na próxima sessão apresentariam resultados e ver qual o mote para trabalhar o 

próximo ano e fazer mais ações destas ou, o em que em conjunto fizer mais sentido. 

Vitor Jesus – Agrupamento 550 Manique CNE – Perguntou, se no próximo CMAJ poderiam ter a 

data para o arraial para cada associação começar a organizar o seu. 
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Vereador Frederico Nunes – Informou não vir preparado para essa questão, aproveitando para 

deixar uma ideia, ainda sem data mas existindo a vontade em descentralizar o arraial, fazer um 

arraial em cada uma das freguesias e todos os anos irmos dando volta às freguesias e a sugestão 

seria no próximo ano 2020 fazer o arraial no mercado de Carcavelos. Informou que no próximo 

CMAJ seria dada a data, justificando que no mercado de cascais existem um conjunto de 

iniciativas em junho, vários arraiais, e que seria bom descentralizar 

José Pamplona – Grupo 107 Cascais AEP – Informou que esteve na génese do Arraial em 2011 e 

que esse tema, a descentralização foi posta na mesa já por várias vezes, não sendo uma questão 

de oposição seria importante fechar uma data para começaram as reuniões específicas do 

arraial, desde o início dos arraiais muita coisa foi mudando, foi-se otimizando o processo, a 

operação, havendo um grande trabalho atrás disto, seria muito importante conseguir-se 

perceber os prós e os contras de fazer o arraial no mercado de Carcavelos, pois seria muito 

importante agilizar rapidamente uma reunião porque falando numa perspetiva esc(ou)tista e 

guidista, existe um plano anual que é respeitado, ou seja, é feito o planeamento desde o inicio 

do ano esc(ou)tista a nível de eventos e de atividades, seria muito importante conseguir não só 

ter isso já implementado mas também implicaria impactar mais à frente, existem recursos, 

voluntários, jovens, sabendo que é uma época escolar bastante atribulada, existem exames, 

existem várias situações que ocorrem em época de arraiais e seria útil fechar as datas 

rapidamente. Mesmo não havendo data fechada seria importante haver já uma reunião. 

Vereador Frederico Nunes – Perguntou se seria exequível fazer um CMAJ no final de fevereiro e 

fechar a data no final de janeiro 

José Pamplona – Grupo 107 Cascais AEP – Sugeriu antes de um CMAJ uma reunião de trabalho 

de arraial. 

Sara Silva – Chefe Divisão de Juventude – Disse que a primeira reunião não seria já uma reunião 

de trabalho e a questão do CMAJ, relembrou que o modelo do ano anterior com outras 

associações correu muito bem, fazendo as funções na produção alimentar e gestão. Foi um 

exercício de cidadania maior e que seria bom manter este espírito, havendo um CMAJ aqueles 

que nunca participaram num arraial acabariam por perceber até seria um incentivo a 

participarem. 

Vereador Frederico Nunes – Concordou com a intervenção anterior, agradeceu a presença e 

desejou Boas Festas a todos. 

Sara Silva – Chefe Divisão de Juventude – Informou que as associações juvenis, esc(ou)tistas e 

guidistas, receberam um convite da colega Manuela Madeira do senhor Presidente da Câmara, 

um convite para irem à inauguração do Cascais Christmas Village sexta feira dia 6, pediu para 

partilhar esse convite pelas associações pois a entrada seria gratuita, dia 6 às 18:00. Disse ainda 

que quem quisesse poderia continuar com o exercício proposto anteriormente. 

A reunião terminou por volta das 22:35 

  


