
 

 

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VIANA DO ALENTEJO 

 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro 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, o representante do Partido Socialista na 

Assembleia Municipal, Fernando Janeiro, 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 e da Associação de 

Estudantes do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo porque ainda não foram 

designados novos conselheiros, nem a representante do Partido Comunista Português na 

Assembleia Municipal, Sara Rodrigues, a representante da AJAL – Associação de Jovens de 

Alcáçovas, Margarida Gomes, e o representante da Juventude Social-democrata, Miguel 

Encarnação. O Grupo Associativo de Jovens de Aguiar encontra-se, de momento, sem atividade, 

pelo que também não esteve presente nenhum representante. ------------------------------------------ 

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

da ordem de trabalhos, informou os conselheiros acerca de alguns projetos e investimentos no 

Concelho que irão avançar, nomeadamente: Centro Social de Aguiar, Requalificação do Centro 

Histórico (3.ª fase em Viana do Alentejo e conclusão do Projeto da 2.ª fase em Alcáçovas) e 

envolvente do Santuário de Nossa Senhora D’Aires. O Presidente informou, também, que a obra 

de requalificação do Santuário será inaugurada em junho de 2020, segundo informações dos 

responsáveis da Fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo. Nada mais havendo a 

acrescentar, deu-se início à Ordem de Trabalhos da reunião. ---------------------------------------------- 

 

Ponto 1: Informações 

Os conselheiros foram informados acerca dos seguintes assuntos:  
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a. No âmbito do Projeto de Combate ao Insucesso Escolar “5 Estrelas” e na sequência das 

informações anteriores sobre o assunto, o Município de Viana do Alentejo entregou, 

nos dias 14 e 15 de outubro, tablets às crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo do Concelho; 

 

b. O Projeto de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas – “Viana do Alentejo 

chama por Jovens para a Natureza Florestal” venceu o Prémio Boas Práticas de 

Voluntariado. A sessão de entrega de prémios decorreu no Museu de Arte 

Contemporânea de Elvas; 

 

c. A Feira D’Aires esteve nomeada para a categoria “Mais Tradição” dos Prémios 

Alentejo 2019. A votação decorreu até dia 17 de novembro e os vencedores serão 

conhecidos a 22 de novembro; 

 

d. O Município recebeu 56 candidaturas à Bolsa de Estudo por Carência Económica do 

Concelho de Viana do Alentejo. Foi relembrado que o valor da Bolsa de Estudo é, 

normalmente, fixado nos 800,00€; 

 

e. A XX Mostra de Doçaria de Alcáçovas decorre de 6 a 8 de dezembro, no Largo da 

Gamita. No programa do evento estão incluídas as comemorações do 5.º aniversário do 

Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade (27/11/2014); 

 

f. A conselheira Rita Mendes Marques, representante do Conselho Municipal de 

Juventude no Conselho Municipal de Educação, entregou uma nota de reunião acerca 

da última reunião do Conselho Municipal de Educação, com o objetivo de ser enviada a 

todos os conselheiros. 

 

 

Ponto 2: Aprovação da ata da reunião anterior 

Procedeu-se à votação para aprovação da ata da reunião datada de dia 16 de maio de 2019, a 

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

 

Ponto 3: Plano de Atividades e Orçamento Municipal | Linhas de orientação geral da Política 

Municipal para a Juventude 

O Sr. Presidente deu informações genéricas acerca do Plano de Atividades e Orçamento 

Municipal para 2020, uma vez que os documentos previsionais já haviam sido enviados aos 
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conselheiros, através do e-mail. No entanto, foram destacadas algumas atividades, 

nomeadamente: abertura de 4 candidaturas para Estágios PEPAL (Licenciaturas em Direito, 

Contabilidade ou Gestão, Serviço Social e Gestão); a existência de uma Técnica Superior e de 

outros recursos afetos ao Gabinete de Inserção Profissional (GIP); a criação de um Portal para o 

Associativismo que permitirá a divulgação das associações e respetivas atividades, bem como a 

candidatura a medidas de apoio; para além da atribuição de Bolsas por Carência Económica a 

alunos do Ensino Superior, o Município atribui um Prémio de Mérito, no valor de 500,00€, ao 

melhor aluno do Ensino Secundário; a oferta de cadernos de fichas aos alunos, um investimento 

no valor de 33.683,34€; o transporte escolar que corresponde a investimento total de, 

aproximadamente, 74.000,00€ (despesas com os Táxis e com a Rodoviária);  o investimento no 

valor de 30.000,00€ no Viana Summer, ao qual acrescem despesas com técnicos, transportes, 

entre outros; o investimento no valor de, cerca de, 35.000,00€ no Festival Jovem Abana Viana; 

a oferta de vouchers a jovens no Dia Mundial da Juventude (12 de agosto); a dinamização do 

Next Moments (espaço dirigido ao público jovem) na Feira D’Aires 2019; a entrada gratuita nas 

Piscinas Municipais de Alcáçovas para crianças até aos 10 anos de idade e respetivos 

acompanhantes; e o Projeto de Requalificação da Escola EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa. ----------- 

 

 

Ponto 4: Outros assuntos 

 

a. O Conselho Municipal de Juventude de Viana do Alentejo (CMJVA) emitiu o parecer 

favorável sobre o Orçamento e Plano de Atividades da Câmara Municipal de Viana 

do Alentejo (CMVA) para o ano de 2020, após análise dos referidos documentos e 

de acordo com o artigo 8.º, ponto 1, alíneas a) e b) do Regulamento do CMJVA; 

b. O observador e representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Viana do Alentejo (CPCJVA) informou que já não existe representação da CPCJVA no 

Conselho Municipal de Educação de Viana do Alentejo e questionou acerca do 

motivo dessa alteração. O Sr. Presidente informou que tal facto deverá estar 

relacionado com as alterações à legislação, uma vez que o novo Regimento do 

Conselho Municipal de Educação foi aprovado em 2018. No entanto, informou que 

o assunto iria ser esclarecido. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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


