ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Ao vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas, nos
Paços do Concelho, reuniu o Conselho Municipal de Juventude de Viana do Alentejo (CMJVA),
onde estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, a representante da Juventude
Socialista, a representante da Juventude Comunista Portuguesa, o representante da Juventude
Social Democrata, a representante do Partido Comunista Português na Assembleia Municipal, a
representante da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e
representantes da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano (DDSH). -------------------------Não estiveram presentes os representantes da AJAL - Associação de Jovens de Alcáçovas, do
Grupo Associativo de Jovens de Aguiar e o representante do Partido Socialista na Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu início à reunião, dando as boas vindas a todos e
passando de imediato à ordem de trabalhos da reunião. --------------------------------------------------

Ponto 1: Informações
O Sr. Presidente informou que se tratava de uma reunião de constituição do Conselho e que é
necessária após a eleição/designação de novos representantes das entidades/associações que
compõem o Conselho Municipal de Juventude. --------------------------------------------------------------O Sr. Presidente fez referência a alguns aspetos do funcionamento do Conselho Municipal de
Juventude e disse que, em seu entendimento, o referido Conselho é o resultado daquilo que
todos os conselheiros quiserem e fizerem dele. --------------------------------------------------------------Após o espaço para que fossem colocadas dúvidas e questões, continuou o Sr. Presidente,
informando que o CMJVA iria reunir novamente em breve. ----------------------------------------------Procedeu-se à apresentação individual de cada elemento presente na reunião. --------------------Foram tratados alguns aspetos de organização tendo o Sr. Presidente questionado se o dia da
semana e o horário eram os indicados, questão à qual os conselheiros responderam
afirmativamente. Neste sentido, ficou acordado que as futuras reuniões seriam marcadas,
preferencialmente, às quintas-feiras, pelas 19h00. -----------------------------------------------------------

Circulou, pelos conselheiros, uma folha para que fossem confirmados os contactos de cada um
e uma folha de presenças. Aproveitou-se a oportunidade para informar da existência do e-mail
da juventude, juventude@cm-vianadoalentejo.pt, meio através do qual podem ser efetuadas
questões ou enviadas sugestões, para além dos outros canais. ------------------------------------------O Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano (DDSH) da Câmara Municipal deu
informações acerca de algumas atividades normais e regulares relacionadas com a juventude, a
decorrer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2: Apresentação e discussão das linhas gerais das políticas de juventude
O Sr. Presidente apresentou as linhas gerais das políticas de juventude da responsabilidade do
executivo municipal, fazendo referência, nomeadamente, ao Abana Viana – Festival Jovem, em
que o jovem trabalhador do Município, Tiago Cardoso, tem uma participação ativa com o
objetivo de ouvir os jovens e tornar o Festival mais apelativo para os mesmos; ao programa
“Summer” que, em seu entender, tem vindo a sofrer melhorias no que respeita à sua duração
e ao aumento do número de inscrições; às Bibliotecas que prestam um importante apoio às
famílias através do Banco de Manuais Escolares; à melhoria e às intervenções nos equipamentos
desportivos e escolares, informando que apesar da EBSIS – Escola EB 2,3/Dr. Isidoro de Sousa
ser da competência do Governo, tendo em conta a necessidade da sua requalificação, o
Município irá avançar com a referida obra uma vez que será a única hipótese de melhorar as
condições para alunos, professores e funcionários; à atribuição, ao longo dos últimos anos, de
Bolsas de Estudo por Carência Económica a alunos do Ensino Superior, informando que
normalmente são atribuídas entre 40 a 50 bolsas por ano e que o valor é de 80,00€ durante 10
meses, perfazendo um total de 800,00€. Foram, também, dadas informações acerca dos
descontos concedidos pelo Cartão Jovem Municipal, entre outras atividades e projetos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3: Atribuição de estatuto de observador permanente
Os conselheiros decidiram atribuir, por unanimidade, o estatuto de observador permanente à
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo.---------------------------------------

Ponto 4: Eleição de representante do CMJVA no Conselho Municipal de Educação
A conselheira Rita Isabel Mendes Marques foi eleita, por maioria, representante do CMJVA no
Conselho Municipal de Educação de Viana do Alentejo.-----------------------------------------------------

Ponto 5: Eleição de dois secretários para a mesa do plenário do CMJVA
O conselheiro Fernando Janeiro foi eleito, por unanimidade, o 1.º (primeiro) secretário para
mesa do plenário do CMJVA. --------------------------------------------------------------------------------------A conselheira Ana Flamino foi eleita, por unanimidade, a 2.ª (segunda) secretária para a mesa
do plenário do CMJVA. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 6: Contributos para o plano de atividades
Apesar do documento já ter sido aprovado no ano de 2017, os conselheiros foram informados
que poderão sempre efetuar sugestões e apresentar contributos. --------------------------------------

Ponto 7: Contributos para o regimento interno
Ficou definido que, existindo a necessidade de criar um regimento interno, o Município fará uma
primeira proposta que será enviada aos conselheiros oportunamente para análise e/ou
apresentação de sugestões/alterações.

Ponto 8: Outros assuntos
O Sr. Presidente questionou se existia alguma dúvida ou algo que fosse necessário esclarecer,
não se confirmando essa questão. -------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Município de Viana do Alentejo deu por encerrada
a reunião, pelas 20h00. --------------------------------------------------------------------------------

Eu, Liliana Vitória Figueira dos Reis, nomeada para o efeito, a subscrevi. ------------------------------
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