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Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

Gabinete da Juventude 

 

 

 

Fórum da Juventude - 8/04/2017 

Acta do 10º 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 JS – João Palma / RUMO CLDS 3G Moita - Laura Pinheiro / Associação Juvenil da Quinta 

da Fonte da Prata - Paulo Sérgio Pereira / Escuteiros CNE Ag 688 – Fábio Ferro / Centro Social O Bom 

Samaritano – Samuel Eduardo, Kirty Major, Dean Hodgetts, Andreia Gouveia Martins e Monteiro Chilungui 

/ Teatro Agora Faz TU – Olavo Rodrigues / Teatro NTOPÉ – Magali Bonaparte e Luísa Leopoldina Mucauro. 

/ Teatro Odisseia – Cláudio Lopes / Mário Ventura – Cinema /Grupo Os Indefectíveis – Vera Silva e 

Catarina Tregeira / Cláudia Amieiro - Estagiaria no Gabinete de Juventude e Estudante no Instituto 

Politécnico de Setúbal - ESE Setúbal / Jorge Martins – Técnico da Associação de Municípios da Região de 

Setúbal 

 

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 9º encontro;  

c) Leitura e votação da ordem de trabalhos. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Festival Liberdade. 

 

Apresentação e divulgação dos diferentes espaços e normas de participação relativas ao Festival 

Liberdade 2017, pelo técnico Jorge Martins, da AMRS - Associação de Municípios da Região de 

Setúbal.  

Para a escolha do grupo ou músico que em representação do município irá atuar no Festival da 

Juventude, após debate o Fórum da Juventude optou de forma unânime pelos Soul Singers. 

 

 

2. Avaliação da Quinzena da juventude 

 

O Sr. Vice-Presidente fez uma breve apresentação sobre as iniciativas envolvidas no programa da 

Quinzena da Juventude 2017, discriminadas abaixo: 

 

 

 TEATRO - ODE MARÍTIMA 

 VEDROS FEST - SEMPRE ÀBRIR! - Grupo “ Os Indefectíveis ” 

 II TORNEIO INTERNACIONAL DE FRONTBALL DA VILA DA MOITA - Associação Portuguesa Pelota à 

Mão  
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 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO - ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS E ETAPAS PARA A CRIAÇÃO 

DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS – CLDS 3G Moita 

 COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO TEATRO - A ÚLTIMA VIAGEM DE LÉNINE 

 CINEMA - MOSTRA DE JOVENS REALIZADORES 

 MOITA METAL FEST - Associação Ação Cultural Ponto de Escuta Ativa 

 VI TORNEIO DE VOLEIBOL - Grupo de Amigos Volley Moita 

 SPORT 4LIFE - Associação Juvenil da Quinta da Fonte da Prata 

 MOSTRA DE DANÇA 

 WORKSHOP DE DANÇA COM BLAYA  

 TEATRO - O PRANTO DE MARIA PARDA - Associação de Artes Abismo Humano 

 10º FÓRUM DA JUVENTUDE 

 XVIII MILHA RIBEIRINHA DA BAIXA DA BANHEIRA 

 

Em seguida a iniciativa Quinzena da Juventude foi colocada para avaliação pelos presentes. Tendo-se 

valorizado a diversidade e a qualidade das iniciativas, propôs-se que em próxima edição a mesma chegasse 

a todas as freguesias, nem que fosse por iniciativa da Câmara, e que houvesse uma atenção para a melhoria 

da divulgação. 

 

 

3. “O que pode ser feito, para fazeres o que gostas”- ponto de situação das ações desenvolvidas e a 

desenvolver, nomeadamente: 

 

 

3.1  Base de dados a constar no site da Câmara Municipal da Moita; 

No âmbito do desenvolvimento da ação c) referente ao Eixo I - Reforço do conhecimento interpessoal 

e da comunicação entre grupos, foi apresentada e colocada para aferição do Fórum a base dados que 

se encontra criada no canal da juventude no site da Câmara Municipal da Moita, com a informação 

sobre os grupos e entidades do Fórum da Juventude, as normas de funcionamento e as atas 

pertencentes aos encontros realizados. 

 

3.2  Apresentação da proposta do site do Fórum da Juventude; 

No âmbito do desenvolvimento da ação a) referente ao Eixo II - Aumento da visibilidade externa do 

trabalho realizado, foi apresentada e colocada para aferição do Fórum a proposta do Layout utilizado 

na conceção do Site do Fórum da Juventude e os conteúdos que se encontram inseridos relativos às 

informações sobre os grupos e entidades. 

O Site encontra-se disponível para consulta online através do link: www.forumjuventudemoita.pt  

 

3.3  Ações de Capacitação; 

No âmbito do desenvolvimento das ações a) e b) referentes ao Eixo III - Reforço das competências 

(individuais e coletivas) dos participantes, foram realizadas duas sessões relativas à Ação de 

capacitação - Etapas para a realização de projetos, nos dias 25 de março e 1 de abril, dinamizadas 

pelas técnicas da RUMO CLDS 3G Moita, Laura Pinheiro e Rita Lima. 

Tendo-se dado conhecimento de como decorreu e feita uma breve avaliação positiva da mesma, 

informou-se que estaria prevista ainda, a realização da ação de capacitação - Etapas para a criação 

de projetos sustentáveis, no dia 8 de abril no Centro de Experimentação Artística no Vale da Amoreira. 

 

3.4  Ação de voluntariado; 

No âmbito do desenvolvimento da ação b) referente ao Eixo IV - Esboço da marca Fórum da Juventude 

nas intervenções comunitárias, foi apresentada a proposta para a criação de uma galeria de arte 

pública, na passagem desnivelada situada na freguesia da Baixa da Banheira. 

http://www.forumjuventudemoita.pt/
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Numa primeira fase e em conjunto com os grupos e entidades que compõem o Fórum da Juventude, 

será criado um movimento de Ação de voluntariado com o objetivo de preparar e pintar a área 

proposta para intervenção, criando assim um fundo uniforme, com espaços delimitados que 

posteriormente serão atribuídos aos artistas do município e convidados.  

Pretende-se transformar o aspeto visual do espaço através de intervenções de diferentes formas 

artísticas. 

 

 

3.5 Participação na Feira de Projetos Educativos. 

Proposta para a realização de um Fórum da Juventude na Feira de Projetos Educativos organizado em 

conjunto com os professores. Foi sugerido discutir a comunicação entre os jovens e as atividades do 

município. A proposta será levada à comissão coordenadora da Feira e discutida no próximo Fórum 

antes da iniciativa. 

 

 

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

 

 

 

 


