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Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

Gabinete da Juventude 

 

 

 

Fórum da Juventude - 18/02/2017 

Acta do 9º 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 União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira – Jorge Silva / Representante 

da Junta de Freguesia de Alhos Vedros – Ana Rita Nunes  /  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 – Daniela Francisco e Daniela Monteiro / Centro Social O Bom Samaritano – 

Monteiro Chilungui e Félix Cativa / Associação de Estudante da Escola Secundária da Baixa da Banheira - 

Inocêncio Vaz, Gonçalo Rocha e Naiomeny Silva / Produtor Musica e vídeo - Marius Biague / Teatro Agora 

Faz TU – Olavo Rodrigues / Teatro Odisseia – Cláudio Lopes / Alhos Vedros Radical Skate Parque – Afonso 

Gonçalves e João Gastão / Teatro NTOPÉ – Magali Bonaparte e Luísa Leopoldina Mucauro. 

 

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 8º encontro;  

c) Leitura e votação da ordem de trabalhos. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Festival Liberdade. 

 

Breve apresentação sobre o período de realização do Festival e dos espaços previstos no recinto do 

mesmo. 

 

 

2. Ponto de Situação “ O que pode ser feito, para fazeres o que gostas. 

 

Durante a apresentação, foram discutidas as propostas dos grupos de trabalho tendo sido aprovado: 

 

1. 1 - EIXO I - Reforço do conhecimento interpessoal e da comunicação entre grupos 

 

 Ação c) - Criação de uma base de dados no site da Câmara Municipal com informação sobre 

todos os grupos do Fórum da Juventude (ficha síntese de apresentação) 

 

a) Foi definido o prazo de 28 de fevereiro, para o envio dos dados referentes à ficha síntese de 

apresentação dos grupos e entidades. 

b) Construção de um calendário de atividades / Agenda, como proposta para conteúdo de 

informação. 

c) Proposta para gestão da informação | Calendário / Agenda. 
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1. 2 - EIXO II - Aumento da visibilidade externa do trabalho realizado. 

 

 Ação a) Criação de uma página (site ou redes sociais) independente. 

 

a) Proposta de conteúdos para a página do FJ.  

O que é. | Quem somos. | O que fazemos. (Cronologia: Passado, Presente e Futuro) | Como 

pertencer. | Destaques. | Agenda Cultural / Desportiva (calendário). 

b) Proposta para Articulação com o Eixo I Ação c), os conteúdos Quem somos / Ficha síntese de 

apresentação e a Agenda Cultural/ Desportiva. 

c) Proposta para utilização da plataforma WORDPRESS na criação da Página. 

 

  

 Ação c) Open Day das associações nas escolas, na comunidade. 

 

a) Proposta para articulação com o EIXO I ação e) Organização de um evento de 2 dias com 

vários workshops. 

 

1. 3 - EIXO III - Reforço das competências (individuais e coletivas) dos participantes. 

 

 Ação a) Formação anual sobre de fontes de financiamento. / Ação b) Fazer um programa anual 

de projetos para divulgação afim de obter patrocínios. 

 

a) Proposta para realização das ações de capacitação:  

 

 Etapas para a realização de projetos | 25 Março e 1 Abril das10h00 às 13h00. 

 Etapas para a criação de projetos sustentáveis | 8 Abril das 15h00 às 18h00. 

 

 Ação c) Uma sessão do Fórum da Juventude com o objetivo de aprofundar a temática da 

divulgação de todos os grupos e suas respetivas atividades. 

 

 

1. 4 - EIXO IV - Esboço da marca Fórum da Juventude nas intervenções comunitárias 

 

 Ação b) - Dinamizar um movimento para a requalificação  

 

a) Foi escolhido como espaço a requalificar a passagem desnivelada situada na freguesia da 

Baixa da Banheira.  

 

 

3. Quinzena da juventude 2017 – Juntos fazemos acontecer. 

 

Apresentação das propostas de iniciativas recebidas no âmbito da candidatura à quinzena da juventude e 

das iniciativas programadas para a edição da 2017. 

 

 

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

 

 

 

 


