ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VIANA DO ALENTEJO

Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro 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, 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, o representante da Juventude Social Democrata,
Miguel Encarnação, a Presidente da Associação de Jovens de Alcáçovas, Margarida Gomes, na
qualidade de participante externa 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 AJAL - Associação de Jovens de Alcáçovas,
Rafael Baguinho.
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
A representante da Juventude Socialista, Rita Marques, apresentou dois documentos aos
restantes conselheiros, tratando-se um dos documentos de uma memória descritiva de um
evento. Surgiu na sequência de ter sido abordada, numa reunião anterior, a hipótese de se criar
um evento jovem na Freguesia de Aguiar. O outro documento tratava-se de uma nota de reunião
do Conselho Municipal de Educação, uma vez que é ela a representante do CMJVA no Conselho
Municipal de Educação. Ficou acordado que os documentos seriam digitalizados e enviados por
e-mail aos restantes conselheiros. --------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente, através de uma projeção digital, mostrou aos conselheiros que podem
consultar informações acerca do Movimento Associativo do Concelho no site do Município,
explicando que existiu uma atualização ao mesmo, de modo a que alguma informação útil fique
mais acessível e, por outro lado e mais importante, melhorar a articulação com as Associações
do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Associação de Jovens de Alcáçovas (AJAL) questionou os conselheiros acerca da
finalidade e do funcionamento do Conselho Municipal de Juventude de Viana do Alentejo
(CMJVA). O Sr. Presidente respondeu e reforçou que, tal como havia dito na primeira reunião, o
funcionamento decorrerá de acordo com a participação dos conselheiros e das propostas
apresentadas para melhorar a área da juventude no Concelho de Viana do Alentejo nas mais
diversas vertentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Continuou o Sr. Presidente dando como exemplo as propostas dos conselheiros Fernando
Janeiro e Rita Marques, no sentido de serem alteradas as percentagens nos descontos
concedidos pelo Cartão Jovem Municipal, de forma a melhorar este instrumento e torná-lo mais
atrativo. À semelhança dos documentos anteriores, essas propostas serão enviadas para todos
os conselheiros. A representante do Partido Comunista Português na Assembleia Municipal,
Sara Rodrigues, sugeriu que se faça mais promoção do Cartão Jovem Municipal na escola. ------Margarida Gomes, presidente da AJAL, referiu que era importante e interessante ter atividades
dirigidas aos jovens, no âmbito do Dia Mundial da Juventude, deixando a ideia de que a
Associação a que preside poderia organizar atividades para assinalar o dia. --------------------------A presidente da AJAL continuou, afirmando que já existem muitas ideias na Associação, como
por exemplo, a organização de fóruns em que os temas a abordar serão relacionados com a
juventude, a cidadania, a mobilidade e a cultura. Margarida Gomes questionou se no Município
existe Plano Estratégico da Juventude. O Sr. Presidente referiu que em seu entender as ideias
para atividades devem ser exequíveis e as Associações deverão trabalhar para conseguirem um
bom desempenho regularmente e não apenas pontualmente. Por outro lado, considera que as
propostas devem ser partilhadas entre os conselheiros para que seja possível chegar a um
acordo acerca do que deve ser feito, no âmbito do CMJVA. Relativamente à questão do Plano
Estratégico da Juventude, o Presidente informou que o Município não tem um plano estruturado
mas que segue as linhas gerais das políticas de juventude, centradas nas temáticas principais,
nomeadamente: emprego e formação, educação, cultura, desporto e associativismo. Referindo
o exemplo de um importante trabalho desenvolvido pelo professor Manuel Rafael, membro da
Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova, no âmbito da recolha de informação sobre
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património material e imaterial do Concelho de Viana do Alentejo. Tendo em conta as questões
e assuntos apresentados pela Presidente da AJAL, o Presidente Bengalinha Pinto fez o desafio à
AJAL para apresentar umas linhas gerais com o objetivo de elaborar um “documento orientador”
mais sistematizado, que poderá dar origem a um Plano Estratégico para a área da Juventude. -Ainda no primeiro ponto da ordem de trabalhos, a representante do Partido Comunista
Português na Assembleia Municipal, Sara Rodrigues, questionou o Sr. Presidente acerca da
inatividade do Cineteatro Vianense no que respeita ao cinema. O Sr. Presidente informou que
devido a algumas atualizações tecnológicas, o equipamento disponível já não reúne condições
para passar filmes e a máquina necessária tem um custo de várias dezenas de milhares de euros.
Informou que o Município tem procurado candidatar a aquisição da referida máquina a fundos
comunitários. Concluiu que o executivo pretende resolver essa questão no próximo ano. -------A representante do Partido Comunista Português partilhou, com os restantes conselheiros, que
frequenta as Piscinas de Alcáçovas com a filha e demonstrou a sua preocupação relativamente
à falta de adesão dos jovens a atividades como a natação. Sugeriu que se fizessem mais ações
de promoção a estas atividades. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto 2: Aprovação da ata da reunião anterior
Procedeu-se à votação para aprovação da ata da reunião datada de dia 15 de outubro de 2018,
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 2019, uma vez que os documentos previsionais já haviam sido enviados aos
conselheiros, através do e-mail. ----------------------------------------------------------------------------------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 2019, após análise dos referidos documentos e de acordo com o artigo 8.º, ponto
1, alíneas a) e b) do Regulamento do CMJVA;
b. Na sequência dos trabalhos anteriormente desenvolvidos, o Conselho Municipal de
Juventude de Viana do Alentejo analisou a proposta de Regimento Interno. Após essa análise,
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procedeu-se à votação para aprovação do Regimento Interno, o qual foi aprovado por
unanimidade;
c. O Sr. Presidente aproveitou para informar que no Concelho de Viana do Alentejo irão ser
desenvolvidos vários projetos de âmbito Municipal e Intermunicipal na área da Educação com o
objetivo de melhorar o sucesso escolar dos nossos alunos: Planos Integrados e Inovadores de
Combate ao Insucesso Escolar, com 3 grandes componentes: 1 - equipa multidisciplinar, 2 plataforma digital e a componente tecnológica, 3 - observatório; Projeto Intermunicipal,
coordenado pela CIMAC, que contará também com um observatório, diagnósticos, campanhas
de sensibilização e avaliações do seu impacto; o projeto SAPIE-EB (Sistema de Alerta Precoce do
Insucesso Escolar no Ensino Básico), apresentado pela Associação Tempos Brilhantes, que se
traduz numa plataforma que tem como função sinalizar comportamentos de risco de insucesso
e abandono escolar, ao mesmo tempo que permite monitorizar e avaliar o impacto das
intervenções preventivas. O sr. Presidente informou ainda que o nosso Concelho foi o primeiro
onde se iniciou o Projeto ColorADD. Este projeto caracteriza-se por ser um sistema de
identificação de cores para daltónicos, através de um código universal. Este código foi criado a
partir das cores primárias às quais se juntaram o preto e o branco. Para cada uma das cinco
cores (ciano, magenta, amarelo, preto e branco) foi criada uma forma geométrica básica. A
conjugação dessas formas básicas permite representar simbolicamente todas as cores
existentes. O objetivo do projeto é minorar um problema que afeta cerca de 10% da população
masculina mundial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens informou que se irá realizar uma
iniciativa no dia 22 de dezembro com o objetivo de ajudar a munícipe Guida Espadaneira que
necessita de uma cadeira de rodas nova e de arranjar a que agora possui.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. -------------------------------------------Eu, Liliana Vitória Figueira dos Reis, nomeada para o efeito, a subscrevi. ------------------------------
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