
 

 

 

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VIANA DO ALENTEJO 

 

Ao décimo sexto dia do mês de maio de dois mil e dezanove, 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, Bengalinha Pinto, a representante da 

Juventude Socialista, Rita Marques, a representante do Partido Comunista Português na 

Assembleia Municipal, Sara Rodrigues, o representante do Partido Socialista na Assembleia 

Municipal, Fernando Janeiro, a representante da AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, 

Margarida Gomes, e o representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 

Viana do Alentejo, Manuel Rafael, na qualidade de observador. ------------------------------------------ 

Não estiveram presentes os representantes da Juventude Comunista, Ana Flamino, do Grupo 

Associativo de Jovens de Aguiar, Pedro Lopes, da Associação de Estudantes do Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo, Catarina Janeiro, e da Juventude Social-democrata, Miguel 

Encarnação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu início à reunião, dando as boas vindas a todos e, não 

existindo assuntos prévios, passou de imediato à ordem de trabalhos da reunião. ------------------ 

Ponto 1: Informações 

Os conselheiros foram informados da alteração que ocorreu na composição do Conselho 

Municipal de Juventude, sendo a Margarida Gomes a nova representante da AJAL – Associação 

de Jovens de Alcáçovas no CMJVA. 

Ainda no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, os conselheiros foram informados que a AJAL 

está, atualmente, inscrita no RNAJ – Registo Nacional do Associativismo Jovem. Os conselheiros 

aproveitaram a oportunidade para dar os parabéns à Presidente da Associação. Margarida 

Gomes aproveitou para explicar o trabalho que tem sido desenvolvido pela Associação para que 

a mesma possa estar inscrita no RNAJ que a obriga, entre outros aspetos, a ter mais de 75% de 
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associados jovens com idade igual ou inferior a 30 anos e ter no órgão executivo pelo menos 

75% de jovens com idade igual ou inferior a 30 anos. A conselheira Margarida referiu que a maior 

dificuldade para a concretização da inscrição foi o modo como a mesma teve de ser efetuada 

pois o formulário e os documentos tiveram de ser carregados online, tarefa que não foi fácil 

devido a alguns problemas que surgem neste tipo de meios. ---------------------------------------------- 

Ponto 2: Aprovação da ata da reunião anterior 

Procedeu-se à votação para aprovação da ata da reunião datada de dia 22 de novembro de 2018, 

a qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto 3: Apreciação do relatório de atividades e contas do município (Prestação de Contas) 

O Sr. Presidente informou que, no documento de Prestação de Contas, o Município apresenta 

as atividades mais relevantes do ano de 2018, bem como a situação económica e financeira à 

data do trigésimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito. Continuou o Sr. 

Presidente informando que, apesar de nos últimos anos se verificarem dificuldades acrescidas 

devido às condicionantes financeiras, o Município tem procurado manter as suas atividades 

essenciais e a oferta de serviços à população. Para além disso, e contrariando os aspetos 

negativos inerentes às referidas condicionantes financeiras, o Município conseguiu criar novas 

ofertas em várias áreas, bem como novos investimentos e equipamentos, de forma a prosseguir 

com o seu objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos os seus munícipes. ------------------- 

Fernando Janeiro, representante do Partido Socialista na Assembleia Municipal, referiu que é 

notável o esforço que o Município faz para aumentar o número de atividades e ofertas para os 

munícipes, bem como para aumentar a qualidade destas e das já existentes. ------------------------ 

 

 

Ponto 4: Outros assuntos 

 

Os conselheiros foram informados acerca do Projeto do Orçamento Participativo Jovem Portugal 

do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), nomeadamente, a possibilidade de 

solicitar equipamentos para a organização de atividades de desporto inclusivo através do Centro 

de Recursos de Desporto Inclusivo do IPDJ e acerca da Cimeira Nacional AGIR +, promovida pela 

Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), que irá decorrer nos dias 31 de maio e 1 de 

junho em Lamego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Também, no ponto n.º 4 da ordem de trabalhos, foi dado a conhecer o programa da Festa da 

Primavera 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A conselheira Margarida informou que já estava inscrita na Cimeira AGIR +, que se realizaria em 

Lamego. Continuou informando que nenhum dos outros membros da AJAL se mostrou 

disponível por causa da distância, o que implicaria alguns custos. ---------------------------------------- 

O Sr. Presidente informou que, no âmbito do Conselho Municipal de Juventude, o Município 

poderá apoiar, financeiramente ou logisticamente, este tipo de participação mediante a 

elaboração de uma nota e/ou relatório, considerando que as informações recolhidas serão úteis 

para o trabalho desenvolvido pelo Município em prol do bem-estar e da qualidade de vida dos 

munícipes, particularmente dos mais jovens. ------------------------------------------------------------------ 

A representante da AJAL tomou novamente a palavra, informando os restantes conselheiros de 

que a Associação tinha sido contactada pelos alunos do 9.º ano de Alcáçovas que lhes solicitaram 

ajuda para a realização de um Baile de Finalistas, com o objetivo de angariarem dinheiro para a 

viagem de finalistas. Continuou referindo a sua preocupação com a questão da antecedência 

com que os pedidos de apoio devem chegar ao Município, pois está previsto que o baile decorra 

no fim de junho mas ainda não tinha as informações necessárias para a elaboração e entrega do 

referido pedido. Para além do pedido de apoio que será efetuado ao Município, nomeadamente 

o espaço do Paço dos Henriques para a realização do baile entre outras necessidades técnicas, 

financeiras e/ou logísticas, serão efetuados pedidos a várias entidades e associações. ------------- 

O Sr. Presidente confirmou que existe, realmente, um prazo estabelecido para a apresentação 

de pedidos pois só dessa forma é possível conjugar todos os pedidos que diariamente chegam 

ao Município. Contudo, existem exceções e, tendo isso em consideração, indicou que a 

Associação deveria enviar o pedido com a maior brevidade possível. Em relação à utilização do 

espaço do Paço dos Henriques, todos os conselheiros concordaram que deveriam ser pensados 

os prós e os contras, uma vez que, por questões técnicas e logísticas, o espaço poderá não ser o 

mais indicado para a realização do evento. --------------------------------------------------------------------- 

A Margarida informou que, como alternativa, têm a hipótese de realizar o baile na Sociedade 

União Alcaçovense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda no ponto dos outros assuntos, Sara Rodrigues abordou o tema referente à organização de 

uma festa destinada aos jovens na freguesia de Aguiar. Ficou definido que o tema deveria ser 

pensado e que deverá ser apresentada uma proposta devidamente estruturada, ou pelo menos 

mais pormenorizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A conselheira, falou, ainda, na questão das aulas de natação e da divulgação das mesmas para 

que se consiga ter um maior número de participantes. Entre algumas propostas de desportos 

que poderiam ser desenvolvidos nas piscinas, falou-se na utilização das mesmas nas aulas de 

Educação Física. O Sr. Presidente informou que essa utilização depende da forma como cada 

professor organiza as suas aulas e que o pedido tem de ser efetuado pelo Agrupamento de 

Escolas. O Sr. Presidente informou ainda que solicitará à Liliana Reis que faça chegar esta 

sugestão aos colegas da Área do Desporto para que em articulação com a Área da Comunicação 

possa ser efetuada mais divulgação das aulas, dos horários, dos preços e das isenções de 

pagamento. Concluiu-se ainda que as Associações de Pais poderão ter um papel mais eficaz na 

divulgação das atividades e na comunicação com os pais e alunos. -------------------------------------- 

A conselheira Sara Rodrigues deixou a sugestão de organizarmos uma apresentação de ginástica 

aquática sincronizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram, também, abordadas questões relacionadas com os programas do IPDJ – Instituto 

Português do Desporto e Juventude e o Sr. Presidente informou que, à semelhança do ano 

anterior, o Município iria promover o programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.  

Margarida Gomes informou que a AJAL estava a tentar criar condições para dinamizar um 

estágio profissional na Associação para que fosse possível ter alguém responsável para 

submeter candidaturas, por exemplo, ao Erasmus +. A conselheira Margarida referiu ainda as 

dificuldades da situação e que possivelmente teria de solicitar o apoio do Município para 

conseguir avançar com o programa. O Sr. Presidente informou que o Município está disponível 

para ajudar. --------------    

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. -------------------------------------------- 

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

 

 


