
 

 

 

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VIANA DO ALENTEJO 

 

Ao décimo quinto dia do mês de outubro 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, o representante do Partido Socialista 

na Assembleia Municipal, a representante da Juventude Socialista e o representante da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Viana do Alentejo, na qualidade de 

observador.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não estiveram presentes os representantes da Juventude Social Democrata, a representante do 

Partido Comunista Português na Assembleia Municipal, a representante da Juventude 

Comunista, por motivos profissionais, e não estiveram presentes, o representante do Grupo 

Associativo de Jovens de Aguiar, a representante da Associação de Estudantes do Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo e o representante da AJAL - Associação de Jovens de Alcáçovas, 

por questões de alterações nas suas direções, o que consiste na necessidade de elegerem novos 

representantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 os Conselheiros que se encontram a decorrer as votações nos projetos 

apresentados no âmbito do Orçamento Participativo Jovem (OP Jovem), explicando que o OP 

Jovem é um processo de participação democrática no âmbito do qual os cidadãos, com idades 

entre os 14 e os 30 anos, podem apresentar e decidir projetos de investimento público 

abrangendo as seguintes áreas temáticas: desporto inclusivo, diálogo intergeracional, inovação 

cultural e sustentabilidade ambiental. Foi proposto que fossem enviadas mais informações para 

todos os conselheiros através do e-mail juventude@cm-vianadoalentejo.pt. ------------------------- 
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Ponto 2: Aprovação da ata da reunião anterior 

Procedeu-se à votação para aprovação da ata da reunião datada de dia 10 de maio de 2018, a 

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

 

Ponto 3: 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, nomeadamente, o Emprego e Formação, o Associativismo, a Cultura, o 

Desporto, a Educação e os Tempos Livres, os “Descontos Jovens”, a “Participação Jovem”, entre 

outros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu ainda que para o ano de 2019 o Município de Viana do Alentejo pretende continuar a 

desenvolver ações e parcerias com o objetivo de dinamizar e promover as áreas referidas, 

pretendendo manter os apoios existentes, bem como todas as atividades e ações.------------------ 

 

Ponto 5: Outros assuntos 

O Sr. Presidente relembrou a necessidade de ser aprovado o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Juventude. Contudo, uma vez que faltavam alguns conselheiros, optou-se por 

voltar ao assunto na próxima reunião do Conselho Municipal de Juventude. ------------------------- 

O representante do Partido Socialista na Assembleia Municipal e a representante da Juventude 

Socialista apresentaram algumas sugestões para a dinamização do Cartão Jovem Municipal. As 

propostas apresentadas por aqueles conselheiros consubstanciam maiores vantagens para os 

detentores do referido cartão, quer através do aumento dos descontos já em vigor atribuídos 

em alguns produtos e serviços, quer através do estabelecimento de novas e benéficas parcerias 

para os jovens do Concelho. Entregaram um documento, junto dos representantes dos serviços 

do Município, com algumas das sugestões referidas.--------------------------------------------------------- 

Por último, referiram que o documento entregue não está fechado e que deveria ainda ser 

discutido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 


