ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VIANA DO ALENTEJO
Ao décimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas dezanove horas, excecionalmente
através de videoconferência, com recurso à plataforma Webex, devido às restrições impostas
pela atual situação de pandemia por COVID-19, reuniu o Conselho Municipal de Juventude de
Viana do Alentejo (CMJVA), estando presentes o Presidente da Câmara Municipal, Bernardino
Pinto, a representante da AJAL – Associação de Jovens de Alcáçovas, Margarida Gomes, 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, e o representante da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) de Viana do Alentejo, Manuel Rafael, na qualidade de observador. ----Apesar de já ter sido solicitada a designação de novos conselheiros, não estiveram presentes
representantes da Juventude Comunista e da Associação de Estudantes do Agrupamento de
Escolas de Viana do Alentejo porque ainda não foram designados novos representantes pelas
respetivas entidades. Também não esteve presente o representante da Juventude Socialdemocrata, Miguel Encarnação. O Grupo Associativo de Jovens de Aguiar encontra-se, de
momento, sem atividade, pelo que não esteve presente nenhum representante. ------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu início à reunião, dando as boas vindas a todos os
conselheiros e questionou se algum dos conselheiros pretendia apresentar alguma informação
ou questão prévia. Nada havendo, deu-se início à Ordem de Trabalhos da reunião. ----------------

Ponto 1: Informações
Os conselheiros foram informados acerca dos seguintes assuntos:
a. Foi eleita, para o cargo de Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
(CPCJ) de Viana do Alentejo, a Dr.ª Maria João Rodrigues. Apesar desta alteração, o Prof.
Manuel Rafael continuará como Observador no Conselho Municipal de Juventude de
Viana do Alentejo (CMJVA), por indicação da referida CPCJ;
b. O Município recebeu 69 candidaturas à Bolsa de Estudo por Carência Económica do
Concelho de Viana do Alentejo. No ano anterior existiram 56 candidaturas. O valor da

Bolsa de Estudo é, normalmente, fixado nos 800,00€. No caso de serem atribuídas as 69
bolsas, o Município fará um investimento no valor de 55.200,00€;
c. Encontra-se a decorrer a Campanha “Natal Solidário do Concelho de Viana do Alentejo
– Compre no Comércio Local”. Esta nova campanha resulta de uma parceria entre o
Município de Viana do Alentejo e a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do
Alentejo e conta com cerca de 80 estabelecimentos aderentes. Os prémios vão do 1.º
até ao 10.º e dos 50,00€ aos 300,00€. O primeiro sorteio decorreu no dia 3 de dezembro,
o próximo será no dia 17 de dezembro e o último realizar-se-á no dia 6 de janeiro;
d. O Município de Viana do Alentejo, em parceria com a RILVA – Rede de Intervenção Local
de Combate à Violência Doméstica do Concelho de Viana do Alentejo, tem desenvolvido
várias ações de sensibilização com o objetivo de alertar para as questões da igualdade
de género e para o combate à violência doméstica;
e. Integrado no Projeto de Combate ao Insucesso Escolar “5 Estrelas”, o Município tornou
público o Portal da Educação (https://educacao.cm-vianadoalentejo.pt), integrado no
Observatório Municipal da Educação;
f.

Devido à pandemia COVID-19, as atividades da Pausa Letiva de Natal vão ser
desenvolvidas e apresentadas em formato online. As atividades destinam-se a crianças
dos 6 aos 13 anos e resultam num género de programa televisivo de Natal intitulado de
“Fábrica de Natal Online”. As filmagens serão realizadas no Cineteatro Vianense e
estarão disponíveis a partir do dia 21 de dezembro;

g. Ainda no âmbito da pandemia COVID-19:
1. O Município adquiriu secretárias para o Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo no valor de cerca de 3.000,00€;
2. O Município adquiriu divisórias acrílicas para o Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo no valor de mais de 6.000,00€;
3. O Município adquiriu produtos de higienização e desinfeção no valor de mais de
4.000,00€;
4. O Município reforçou o serviço de transporte dos alunos através da utilização
dos meios municipais.
h. A conselheira Sara Rodrigues questionou porque motivo o Pavilhão Gimnodesportivo de
Viana do Alentejo não estava a ser utilizado para as aulas do Agrupamento de Escolas.
O Sr. Presidente informou que tem presente a disponibilização do Pavilhão ao
Agrupamento de Escolas logo que foi solicitado. Tem ideia da necessidade de definir e
marcar circuitos físicos, mas iria verificar qual o ponto de situação atual.
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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 28 de maio de 2020, 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 2021, uma vez que os documentos previsionais já haviam sido enviados aos
conselheiros, através de e-mail. ----------------------------------------------------------------------------------Contudo, destacaram-se as seguintes informações:


O Município de Viana do Alentejo tem procurado continuar a apoiar as Associações e
Entidades do Concelho, com o objetivo de fazer face às dificuldades acrescidas que
todos sentem devido à atual situação de pandemia por COVID-19;



Este ano, o Município decidiu pela criação de uma majoração de 10% no valor de acesso
à Bolsa de Estudo por Carência Económica do Concelho de Viana do Alentejo, com o
objetivo de poder auxiliar economicamente um maior número de estudantes;



O Município irá atribuir dois Prémios de Mérito aos melhores alunos do Ensino
Secundário, sendo que um dos prémios se destina a um/uma aluno/a do ensino regular
e o outro prémio destina-se a um/a aluno/a do ensino profissional. O valor de cada
prémio é 500,00€;



Devido à pandemia por COVID-19, as atividades do Programa Summer e das Pausas
Letivas decorreram online;



A existência do Projeto de Requalificação da Escola EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa com
um custo total superior a 2.000.000,00€ e a existência de projetos no âmbito do sucesso
escolar e do combate ao insucesso escolar com um custo total superior a 200.000,00€.

O Sr. Presidente questionou os conselheiros acerca de dúvidas ou questões. Não existindo,
seguiu-se o ponto quatro da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------------
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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 2021, após análise dos referidos documentos e de
acordo com o artigo 8.º, ponto 1, alíneas a) e b) do Regulamento do CMJVA;
b) Os conselheiros foram informados acerca dos prémios recebidos pelo Município de
Viana do Alentejo nos concursos promovidos pela Cidade Social, no âmbito do programa
Município Amigo do Desporto, nomeadamente: 1.º lugar no concurso de Presença
Digital do Desporto e da Atividade Física e 2.º lugar no concurso de Intervenção COVID19
no Desporto e na Atividade Física;
c) A conselheira Margarida Gomes questionou acerca do estado de funcionamento da
Rede Wi-Fi do Concelho de Viana do Alentejo, considerando que a mesma é importante
para os munícipes e para os visitantes, pelo que deve estar em pleno funcionamento. O
Sr. Presidente informou que iria solicitar aos serviços técnicos do Município a
atualização dos mapas de Rede Wi-Fi no Concelho para posteriormente enviar aos
conselheiros. Solicitou ainda aos conselheiros que, no caso de detetarem alguma avaria,
informassem o Município para a sua correção;
d) O Sr. Presidente informou que o Município tem um novo site. Apesar de grande parte
dos conteúdos terem migrado do site antigo para o novo, alguns não foram carregados,
pelo que as informações terão de ser completadas;
e) O Sr. Presidente solicitou aos conselheiros que enviassem sugestões para dinamizar a
área da juventude, mais precisamente no que diz respeito à participação jovem e ao
Cartão Municipal de Juventude;
f)

A conselheira Margarida Gomes deu a ideia de serem realizadas algumas palestras no
Agrupamento de Escolas para sensibilizar os jovens para a importância da sua
participação e para lhes dar a conhecer os diversos projetos a nível nacional que existem
na área da juventude;

g) Todos os conselheiros referiram e concordaram que deve de existir uma maior
articulação com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo;
h) O observador Manuel Rafael referiu que as escolas recebem muita informação, o que
por vezes não ajuda no envolvimento da escola nos diversos projetos;
i)

O Sr. Presidente informou que iria enviar um e-mail, relacionado com estas questões, à
Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, sugeriu, no entanto, que
fosse elaborado um cartaz com os objetivos das sessões a divulgar e a promover junto
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da comunidade educativa. O Sr. Presidente solicitou, ainda, que fosse definido um plano
de ação anual para que não sejam efetuadas, apenas, ações isoladas. -----------------------

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

Eu, Liliana Vitória Figueira dos Reis, subscrevi a presente ata. ---------------------------------------------
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