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I
1. Descrição geral
A criação deste Gabinete foi concebida através do projecto de Estágio
Curricular, a desenvolver no Gabinete de Acção Social/Espaço Jovem, por uma aluna
finalista da licenciatura de Educação Social, da Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais do IPL.
Simultaneamente, convém realçar que, o Gabinete da Juventude, se apresenta
como um recurso fundamental para a consolidação e efectivação das políticas
municipais delineadas para a Juventude e, também, como um importante motor de
apoio, desenvolvimento e capacitação dos jovens portomosenses.
Este Gabinete procurará concentrar, em si, as áreas de potencial interesse para a
juventude, dinamizando essas mesmas áreas ou procurando, em conjunto com os
jovens, criar respostas para as necessidades encontradas nas mais variadas áreas.

2. Objectivos
1. Constituir-se como um recurso para a juventude portomosense.
1.1. Apoiar as iniciativas dirigidas aos jovens portomosenses e por eles criadas.
1.2. Proporcionar aos jovens oportunidades de participação cívica e comunitária.
1.3. Fomentar

o

envolvimento

juvenil

desenvolvidas para e com a juventude.

no

planeamento

das

actividades

2. Contribuir para o aumento de recursos de apoio à juventude portomosense.
2.1. Estimular o esclarecimento juvenil em matérias de educação e prevenção.
2.2. Prestar informações e apoios aos jovens nas áreas da cidadania, da educação e
prevenção, do tempo livre, da orientação vocacional, do emprego jovem, do
empreendedorismo e do associativismo jovem.
2.3. Desenvolver palestras, tertúlias, conferências e/ou workshops dedicados às
várias áreas de interesse juvenil e de alcance do GAJ.
3. Estabelecer ligações com instituições e associações locais, regionais e/ou nacionais
estratégicas, do ponto de vista social, cultural e educativo.
3.1. Privilegiar o trabalho em rede com profissionais de educação e formação das
mais variadas instituições/organismos de educação e formação municipais.
3.2. Sensibilizar os parceiros para a importância do apoio e valorização da juventude

3. Destinatários
O Gabinete da Juventude destina-se a todos os jovens residentes, estudantes e/ou
trabalhadores do concelho de Porto de Mós.

II
1. Valências
O Gabinete da Juventude serve também como um Posto de Informação Jovem,
quer através do esclarecimento e encaminhamento presencial, quer não presencial, como
sejam os contactos via-correio electrónico e através da Página Oficial do GAJ no
Facebook.
2. Áreas de acção
De modo a orientar a acção do GAJ sem, no entanto, a limitar, foram definidas
cerca de 6 áreas de acção: Prevenção/Sensibilização; Tempo Livre; Cidadania;
Orientação Vocacional; Emprego Jovem e Associativismo Juvenil.
De referir que cada uma destas áreas serve apenas como ponto de partida. Isto é,
para além dos temas não serem estanques, podem surgir outras áreas ou subtemas destas
e das supramencionadas. Neste sentido, importa ainda mencionar que, para cada área, se
procurará desenvolver, sempre que possível, um trabalho em rede, articulado com o

tema, com as aspirações, potencialidades e necessidades dos jovens e com
instituições/associações parceiras estratégicas.

III
1. Projectos
Programa de Ocupação de tempos livres para jovens – OCUPA(MOS)
2. Actividades
Ciclo de tertúlias: Juventude rumo ao futuro.
Esta actividade consistiu na dinamização de um ciclo de 3 tertúlias dedicado à
Orientação Vocacional, em colaboração com os Serviços de Psioclogia e Orientação da
Escola Secundária/3 de Porto de Mós (ESPM). Destinado às turmas do 9.º ano regular e
equivalente (neste caso CEF), da ESPM. Objectivava-se permitir que os jovens
pudessem ser confrontados, por um lado, com as várias possibilidades que podem
seguir, na transição para o Ensino Secundário. E, por outro, objectivava-se despertar os
jovens para a forma como a partilha pode ser um modo de clarificar as suas dúvidas e
descobrir potencialidades.
Cada sessão teve uma duração que oscilou entre os 90 min. e os 130 min.. No
total estiveram presentes cerca de 162 alunos participantes e 22 oradores, dos quais 20
são alunos do secundário da referida escola, 1 é ex-aluno da ESPM e 1 é professor na
mesma. Os oradores representaram os cursos Científico-Humanístico de: Línguas

e

Humanidades; Ciências Socioeconómicas e Ciências e Tecnologias e os cursos
Profissionais de: Técnico de Apoio Psicossocial; Técnico de Instalações Eléctricas;
Técnico de Gestão; Técnico Auxiliar de Saúde e Técnico de Multimédia.

Concurso de criação do logótipo do GAJ
O concurso foi lançado a 18 de Março de 2013 e destinava-se a todos os
jovens portomosenses com idade máxima de 30 anos. A proposta levada a
concurso poderia ser feita individualmente ou em grupo. Nesse mesmo dia
começou a ser feita a divulgação, sendo que o prazo máximo de entrega das

propostas estava agendada para dia 30 de Abril. O período de decisão e de
publicação do(s) vencedor(es) foi calendarizado para a semana entre o dia 6 e 10
de Maio. Sendo que a presente actividade tem como objectivos:
1. Apresentar oportunidades de participação a jovens com interesse na área do design.
2. Desenvolver para os jovens a possibilidade de criação de um logótipo.
3. Permitir aos jovens ter um papel activo na “construção” de um espaço e imagem que
serão seus.
4. Incitar à participação dos jovens em processos de decisão, com implicações directas
neles mesmos.

Deram entrada a concurso 10 logótipos sendo que na elaboração destes
estiveram envolvidos cerca de 18 jovens. No concurso participaram 3 jovens como
individuais, 12 jovens na categoria de pares e 3 jovens como único trio. Contudo, e após
apurar e avaliar com coerência os parâmetros e requisitos solicitados no regulamento,
constatámos que apenas 8 das 10 propostas poderiam ser consideradas válidas para o
concurso.
A votação do logótipo vencedor foi feita por 5 júris individuais, ao contrário dos
7 júris previstos no regulamento. Foram eles:
•

O Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós – João Salgueiro (1 voto)

•

A Vereadora da Acção Social e Juventude da Câmara Municipal de Porto de
Mós – Rita Cerejo (1 voto)

•

A Representante do GAJ – Melissa Rodrigues (1 voto)

•

A Professora do Curso Profissional de Multimédia, da ESPM – Aline Mendes (1
voto)

•

O Representante da Associação Juvenil em Meio Natural MataJovem – David
Reis (1 voto)
De modo a apresentar à comunidade os resultados deste concurso foi agendada

para quarta-feira, dia 22 de Maio de 2013, pelas 10h no Salão Nobre do Edifício dos
Gorjões, uma pequena cerimónia de entrega dos diplomas aos vencedores1 e
participantes2 no concurso. Assim os resultados foram os seguintes:
Logótipo Vencedor - com 2 votos
Logótipo 8
Autora: Regina Margarida do Rosário Santos
1
2

Vide diploma no anexo !!!!!!!!
Vide diploma no anexo !!!!!

Logótipos com 1 voto:

Logótipo 2
Autores: Joana Raquel da Silva Conceição
Ruben Alexandre Alves Portela

Logótipo 5
Autores: Filipa da Costa Rasteiro
Ricardo Alexandre Ribeiro Adão

Logótipo 7
Autores: Dominique Mendes Gonçalves
Júnior Suleimane Braimazinho Seidi

Logótipo sem votação atribuída

Logótipo 1
Autores: Ana Catarina dos Santos Moleano
Andreia Isabel Vitorino Alves
Flávia Filipa Silva Leal

Logótipo 3
Autores: Mariana de Almeida Pereira
Micael Alexandre Filipe Ramos

Logótipo 4
Autores: João Miguel Antunes Carvalho da Silva
João Paulo Duarte Ligeiro

Logótipo 6
Autores: Alexandre Gabriel Caldeira Varanda
André Filipe Bento Carvalho

IV. Contactos
1. Morada
Gabinete da Juventude - Município de Porto de Mós
Espaço Jovem - Alameda D. Afonso Henriques
Jardim Municipal - 2480 Porto de Mós

Coordenadas GPS: 39º 35’ 54’’ N | 08º 49’ 10’’ W
2. Contactos de e-mail
juventude@municipio-portodemos.pt
gabinetedajuventude.pms@gmail.com
3. Página Oficial no Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Gabinete-da-Juventude-Porto-deMós/114258948773083
4. Horário
O GAJ funcionará de 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.
5. Telefone (do Espaço Jovem, com ligação ao Gabinete da Juventude): 244 402 318

