
 

 
 
 
 
 
 
 

 

IV ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

 

RELATÓRIO FINAL  

 

 

PRESENÇAS  

 

A Noz – Associação Cultural e Desporto 

Agir Fora da Caixa  

Associação D. Urraca Moreira 

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Cucujães 

Incentivo Positivo – Associação de Empreendedorismo e Inovação 

NAC - Núcleo de Atletismo de Cucujães 

URATE – União Recreativa «Os Amigos da Terra» 

Juventude Socialista 

Juventude Social Democrata 
 

Convidados/as  

  Sónia Fernandes – Projeto Voahr Municípios (Pista Mágica – Escola de Voluntariado) 

  Mónica Correia – Estrutura Local de Voluntariado da CMOA 

José Augusto – Projeto Casa Fiz do Mundo - S. Tomé e Príncipe 

  Diana Vieira – Voluntária no projeto «From Kibera With Love» – Quénia 

  Vera Tavares – Grupo de Voluntariado da ESSNorteCVP 

 

 

PROGRAMA  

 

15h00 RECEÇÃO    

15h15 BOAS-VINDAS        | Vereadora da Juventude / Secretário do CMJOA 

DINÂMICAS DE GRUPO | Troca de Papéis – Apresentação dos/as Participantes 

15h35 TEMAS DE CONVERSA    | Associações e a sua Identidade | Dificuldades e Desafios 

16h35 TEMAS DE CONVERSA      | Juventude, Comunidade e Cidadania – Envolvimento Social e Cultural 

     Projeto Voahr e Estrutura Local de Voluntariado (ELV) 

Sónia Fernandes (Pista Mágica – Escola de Voluntariado) 

Mónica Correia (Grupo de Trabalho CMOA na ELV) 

Voluntariado – Testemunhos na 1.ªPessoa 

José Augusto (Projeto Casa Fins do Mundo – S. Tomé) 

Diana Vieira (Voluntária no Projeto From Kibera With Love – Quénia) 

17h30 LANCHE CONVÍVIO  | Fim de encontro 

7 Anos CMJOA (Projeção de Slides)  

 

 

 

 

DATA SÁBADO, 16 DE NOVEMBRO - 15H » 19H LOCAL PARQUE TEMÁTICO E MOLINOLÓGICO DE UL - AUDITÓRIO 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

IV ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

 

RELATÓRIO FINAL  

 

ENQUADRAMENTO 

 
O Conselho Municipal da Juventude de Oliveira de Azeméis promoveu o seu IV encontro, ao longo da tarde 

de 16 de novembro de 2019, no auditório do Parque Temático e Molinológico de Ul. 

A iniciativa pretendeu reunir as associações representadas no CMJOA, tendo contado, ainda, com 

oradores/as convidados/as. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 
» Promover a partilha de ideias, conhecimentos e experiências; 

» Promover o espírito associativo e criação de novas parcerias; 

» Estimular a participação cívica dos/as jovens, nomeadamente, através do voluntariado; 

» Auscultar as suas motivações, projetos e inquietudes. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Foi disponibilizado um questionário, para avaliação da atividade e de partilha de sugestões, abaixo transcritas: 

 

» “Descentralização das Reuniões CMJOA”; 

» “Reformulação da Lista de associações pertencentes no CMJOA”; 

» “Descentralização das Reuniões do CMJOA, pelas sedes das associações juvenis do Concelho”; 

» “Apresentação do Orçamento da Juventude aos Conselheiros”; 

» “Iniciativa muito Interessante, apenas sugiro uma melhor gestão do tempo”; 

» “Definição de tempos p/ intervenção de cada associação p/ não alongar a sessão”; 

» “Criação de Fóruns de acompanhamento p/ que as ideias não se percam”; 

» “Partilha das oportunidades de voluntariado junto das escolas do Concelho”; 

» “Repetir com temas específicos para obtenção de metas e estratégias”; 

» “É fundamental que a Câmara Municipal apoie inequivocamente as Associações que fazem trabalho de 

terreno com ideias e pessoas com deficiência”; 

» “Não se pode ficar apenas pelo diagnóstico. É preciso passar para o patamar seguinte e passar “do que 

está mal”, “o que fazemos”, “nossos objetivos”, etc., para “o que podemos fazer em conjunto”, “ o que é 

necessário fazer”, etc.”; 

» “Enquadrar a ação das associações, também em ligação com as políticas municipais relacionadas com a 

cultura, desporto, juventude, entre outras, se é que estão definidas”; 

» “O Conselho Municipal da Cultura, criado há cerca de 3 anos, está completamente “morto”. Não seria altura 

de o dinamizar?”. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

IV ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

 

RELATÓRIO FINAL  

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

As associações trabalham, essencialmente, em prol da sua comunidade, mantendo a motivação para o 

futuro, contudo, enfrentam obstáculos, nomeadamente, ao nível do financiamento, à qual não são alheios os 

cortes ou as reduções nos subsídios. Segundo a opinião dos conselheiros presentes, parecem existir alguns 

privilégios dados aos desportos coletivos, em detrimento do desporto individual e, de forma muito particular, ao 

restante movimento cultural e recreativo.  

As alterações legislativas, para o associativismo jovem, foram encaradas como pouco benéficas, pela 

dificuldade do cumprimento dos requisitos necessários para inscrição na RNAJ, tendo como consequência a 

impossibilidade de candidatura aos instrumentos financeiros de apoio, através do Instituto Português do Desporto 

e Juventude. 

Outra condicionante é a dificuldade na mobilização de público jovem, para as associações, situação que se 

agrava, com o ingresso no ensino superior. Todos concordam que, se há algumas décadas o mundo associativo 

foi surgindo, impulsionado pelos/as mais jovens, como forma de escape e de autonomia, hoje em dia, diferentes 

realidades levam a que os/as jovens olhem para o associativismo, como um meio pouco motivador, sendo vital, 

por isso, que se criem novas dinâmicas, capazes de despertar a atenção da juventude. 

O voluntariado, como ação cívica em prol da comunidade, particularmente, com a participação em projetos 

dinamizados por associações, pode atenuar as suas dificuldades, assim como, ser um meio que impulsione e 

sensibilize o público mais jovem, para o seu trabalho, por um período mais prolongado. Esse é também um dos 

objetivos da Estrutura Local de Voluntariado, agora revitalizada, através do projeto «VOAHR Municípios», 

transversal à Área Metropolitana do Porto, numa ação em parceria com a Escola de Voluntariado Pista Mágica. 

 

Em linhas gerais, o Conselho Municipal da Juventude foi reconhecido pela sua dinâmica e resiliência, dando 

voz às associações, tendo-se tornado num meio privilegiado de contacto, com o executivo municipal, no entanto, 

ressalvam ainda a necessidade de uma maior presença e apoio da autarquia, junto das associações.  

Para uma maior eficácia no trabalho do CMJOA, foi sugerido, que as próximas reuniões sejam realizadas, 

de uma forma mais ou menos rotativa, na sede das várias associações, impulsionando uma maior abertura das 

mesmas, dando-se a conhecer, mostrando a sua realidade local, aspetos que, certamente irão ser úteis para o 

reforço das sinergias necessárias, para a revitalização do tecido associativo.  


