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Ata do 3º Encontro - Fórum da Juventude 

Local: Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça - Moita 

 

16/01/2016 

10h30-12h30 

Participantes (membros, convidados e equipa técnica): 

Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Moita Daniel Figueiredo / Sra. Diretora do Departamento 

de Assuntos Sociais e Cultura Helena Vinagre / Sra. Chefe de Divisão da Educação Ana Teresa 

Fernandes / representante do Gabinete de Juventude Jorge Centeno / Representante da Junta de 

Freguesia de Alhos Vedros Ana Nunes / Representante da União de Freguesias de Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos Jorge Paulino / Representante da Junta de Freguesia da Moita Rui Garcia / 

Representante da Juventude Comunista Portuguesa (JCP) – Beatriz Lourenço /Representante da 

Juventude Socialista (JS) – Diogo Gonçalves / representante da Vitacaminho Kyrah Le / Grupo informal 

(teatro) – Joana Alves e Olavo Rodrigues / Grupo informal (teatro) – Beatriz Barbara, Mariana Barbara, 

Miguel Gomes, Samuel Fitas, Daniela Marques, Pedro Reis Joana Guerreiro / CNE - Agrupamento 688 

Alhos Vedros - Luis Carlos / Representante do Tasse – Neno.  

 

No período antes da ordem do dia o Sr. Vice-Presidente: 

a) Informou sobre os jovens e grupos convocados e fez a apresentação de todos os presentes; 

b) Colocou de seguida à consideração a escolha do 2º secretário (de acordo com as Normas de 

Funcionamento do Fórum da Juventude, aprovadas no dia 20 de dezembro de 2014, o 2º 

secretário deverá ser um membro do FJ, escolhido anualmente, de forma rotativa). Após o 

tempo de discussão, foi eleito o jovem Olavo Rodrigues.  

c) Colocou à discussão e votação a ata anterior relativa ao 2º encontro e a ordem de trabalhos 

para a presente sessão – ambas aprovadas sem votos contra.  

Ordem de trabalhos: 

1. Quinzena da Juventude; 

2. Festival Liberdade; 

3. Preparação do próximo Fórum, com a sugestão do tema: o que achas que pode ser 

feito para fazeres o que gostas? 
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1. Quinzena da Juventude  

O Sr. Vice-Presidente fez um enquadramento da Quinzena da Juventude referindo os objetivos 

de promover, apoiar e estimular a participação e a intervenção dos jovens munícipes no 

concelho da Moita. Esta iniciativa afirma a importância dessa mesma participação, através da 

realização de atividades pensadas e organizadas pelos jovens. A sua realização ocorre por norma 

no mês de março, mês onde se comemoram duas datas muito importantes para a juventude, 24 

de março Dia Nacional do Estudante, 28 de março Dia Nacional da Juventude. Este ano a 

Quinzena irá decorrer de 24 de março a 10 de abril.  

Foi colocada à consideração dos presentes uma avaliação das edições anteriores da Quinzena, 

bem como, foi aberta à discussão a preparação da edição de 2016, tendo ficado a ideia de que 

seria importante promover-se uma avaliação no final do próprio período da Quinzena. 

 

2. Festival Liberdade  

O Sr. Vice-Presidente fez uma introdução aos propósitos do Festival Liberdade e das dinâmicas 

de envolvimento e participação dos jovens, apelando aos presentes para participarem nas 

próximas reuniões, tal como, na realização de atividades no Festival. 

No âmbito desta preparação, irá realizar-se nova reunião com o Movimento Associativo Juvenil 

e grupos informais de jovens no mês de fevereiro. Sendo importante a participação de todos e 

tendo havido interesse e disponibilidade, o Gabinete da Juventude enviará por mail a 

informação, assim que tenha a data confirmada. 
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3. Preparação do próximo Fórum da Juventude - 

Sugestão de Tema: o que achas que pode ser feito para fazeres o que gostas? 

Foi bastante debatida pelos presentes a preparação do próximo FJ, o tema e o aumento das 

formas de participação dos jovens.  

Foi salientada pelos presentes a importância deste Fórum da Juventude, como oportunidade de 

exercício de cidadania, de permitir aos vários grupos de jovens apresentar e dar a conhecer o 

seu trabalho e projetos, pela possibilidade de serem criadas pontes e dinâmicas entre grupos.  

Neste sentido, foi sugerido pelo Jorge Paulino – representante da União de Freguesias Gaio-

Rosário e Sarilhos Pequenos –que os diferentes grupos preparassem uma pequena 

apresentação para o FJ. Tendo a ideia já sido colocada no FJ anterior, foi acolhida pelos 

presentes. Ficou acordado que os três projetos a apresentar, no início da Sessão do próximo FJ, 

seriam: “Os Zecas”, os Escuteiros de Alhos Vedros e a Vitacaminho.  

Sobre a importância e a necessidade de trazer mais jovens à discussão, o Luís Carlos – 

representante do Agrupamento de Escuteiros 688 – propôs que cada membro ou entidade 

presente se responsabilize por levar o Fórum de volta ao seu grupo, agindo como 

“Embaixadores do FJ”.  

Quanto ao tema sugerido para abordar no próximo Fórum – O que achas que pode ser feito 

para fazeres o que gostas? – concluiu-se que seria importante dar esse passo de discussão 

temática no FJ e que o tema seria amplo o suficiente para iniciar uma discussão aberta.  

Foi ainda aprovada a proposta de data e a hora para a realização do próximo FJ: 9 de abril pelas 

10:00, a constar da programação da Quinzena da Juventude. 

 


