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PONTO I
APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO

Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social

Ata Avulsa da Reunião do Conselho Municipal da Juventude, realizada
no dia 22 de dezembro de 2015
Aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2015, pelas dezanove horas, ao abrigo do
número 1 do artigo 19.º do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude, no Salão Nobre
dos Paços do Município de Oliveira do Hospital, reuniu o Conselho Municipal de Juventude, sob
a presidência do Sr. Vereador do Pelouro da Juventude, Prof. Nuno Ribeiro, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da ata da última reunião;
2. Informações;
3. Emissão de parecer obrigatório sobre o orçamento municipal, no que respeita às dotações
afetas às políticas de juventude para o ano 2016, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do
Regulamento do CMJ;
4. Análise das candidaturas ao Concurso de Criação de Logótipo para o Conselho
Municipal de Juventude de Oliveira do Hospital;
5. Outros assuntos.
A reunião teve início, contando com a presença dos seguintes elementos com direito a
voto: o Sr. Sebastião Barbosa, representante da Juventude Socialista de Oliveira do Hospital; o
Sr. Nuno Rafael Dias, representante da Juventude Popular; o Sr. Rafael Lourenço, representante
da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital; o Sr. Daniel
Martins, representante da Associação de jovens da Freguesia de Meruge e o representante do
GAPO

–

Grupo

Aventura

e

Preservação

das

Origens

em

Aldeia

de

Nogueira

__________________.
Estiveram presentes os seguintes observadores: o Dr. André Duarte Pereira, representante
do PS na Assembleia Municipal e a Sra. Ana Rita Alves Fonseca, representante da Associação
Juvenil dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital.
Em relação aos elementos com direito a voto que não se encontravam presentes, o Sr.
Vereador da Juventude, deu conhecimento que a Associação de Estudantes da ESTGOH enviou
um e-mail a dar conhecimento de que não poderia estar presente, tal como, o representante da
JCP que enviou um e-mail que se anexa e fica a fazer parte integrante desta ata.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal começou por referir que o Sr. Vereador da
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Juventude, Prof. Nuno Ribeiro, é um vereador jovem e que está próximo dos mais jovens.
Pediu aos jovens que trouxessem novas ideias e que não tivessem medo de as apresentar.
Solicitou que com as suas ideias o ajudassem a transformar o concelho num concelho melhor.
Reforçou que não é preciso pensarem todos da mesma maneira e que na sua opinião deve
haver diversidade de ideias.
Disse que os jovens podem dar um contributo muito importante para a construção de um
concelho melhor, pois serão o futuro do concelho.
Solicitou aos jovens que se entusiasmassem a participar e que o Sr. Vereador da Juventude
os motivasse para a participação.
Desejou continuação de bom trabalho e que contribuíssem com as suas opiniões,
independentemente, das ideologias políticas de cada um.
Clarificou que, apesar de ter sido eleito pelo Partido Socialista, sempre colocou os
interesses do concelho acima dos interesses partidários e pediu que os jovens procedessem da
mesma forma.
Seguidamente, informou que teria de se ausentar pelo que se despediu e voltou a desejar
um bom trabalho.
Dando continuidade à reunião, o Sr. Vereador da Juventude, informou que tendo em conta
que o Sr. Hélio Carvalho não se encontrava presente, havia a necessidade de eleger mais um
elemento para constituir a Mesa, pelo que, sugeriu que fosse o Sr. Daniel Martins por ser a
primeira vez que se encontra presente neste Órgão.
Como ninguém se opôs, a Mesa ficou constituída pelo Sr. Vereador da Juventude, o Dr.
André Pereira e o Sr. Daniel Martins.
Em seguida, deu conhecimento do e-mail da JSD distrital a indicar o Sr. João Madeira
como representante da JSD de Oliveira do Hospital para a presente reunião, e-mail que se anexa
e fica a fazer parte integrante desta ata.
Informou que, segundo informação do IPDJ, existem mais duas associações inscritas em
RNAJ, pelo que, passamos a ter nove entidades com direito a voto.
Como dessas nove associações, apenas se encontravam presentes quatro houve a
necessidade de aguardar trinta minutos para dar início à reunião de acordo com o n.º 1 do artigo
16.º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Juventude.
No período Antes da Ordem do Dia, o Sr. Fábio Marques pediu a palavra para apresentar
os elementos da equipa da associação de estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Hospital que se encontravam presentes.
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O Sr. Vereador da Juventude aproveitou para dizer que, na sua opinião, a associação de
estudantes começou muito bem o seu trabalho, e aproveitou para dar os parabéns pela boa
campanha que fizeram na Escola e reforçou que propuseram medidas concretas que pretendem
levar a cabo.
Realçou o facto de, pela primeira vez, uma associação de estudantes se ter reunido e vindo
à Câmara Municipal apresentar-se e trazer um conjunto de reivindicações, ideias, intenções e
perceber onde se poderiam conjugar esforços entre as duas entidades.
Para terminar, desejou que a associação de estudantes continuasse a desenvolver um bom
trabalho.
Em seguida, tomou a palavra o Dr. André Pereira que depois de cumprimentar todos os
presentes e desejar um Ano 2016 cheio de trabalho e iniciativas, começou por se congratular
pelas várias iniciativas realizadas pela Câmara Municipal, dando como exemplo as seguintes:
Férias + Solidárias, Férias Ativas, o programa mOHve-te, os cinquenta mil euros investidos nas
bolsas de estudo ao ensino superior, etc.
Acrescentou que é de louvar o facto de em 308 concelhos existentes no País, Oliveira do
Hospital, ter ficado em quadragésimo sétimo lugar como concelho mais transparente num estudo
realizado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais da Universidade.
Terminou, dizendo que é muito bom quando o trabalho realizado é valorizado por
entidades que nos são alheias e, por essa razão, mais imparciais.
Retomando a palavra o Sr. Vereador da Juventude agradeceu as palavras do Dr. André
Pereira.
Em seguida, deu os parabéns ao Sr. Rafael Dias por ter sido eleito como presidente da
Juventude Popular de Oliveira do Hospital e desejou que este pudesse contribuir com as suas
ideias.
Seguidamente, passou-se ao ponto um da Ordem de Trabalhos – Aprovação da ata da
última reunião – que havia sido previamente enviada a todos os elementos, tendo a mesma sido
aprovada por unanimidade.
Passando ao ponto dois da Ordem de Trabalhos – Informações – o Sr. Vereador da
Juventude começou por referir que apesar de todos os elementos já terem recebido o respetivo
documento, queria acrescentar mais três informações: o alargamento do horário de
funcionamento dos bares durante a quadra festiva do Natal e Ano Novo; o honroso
quadragésimo oitavo lugar a nível nacional e o quarto lugar a nível distrital relativamente ao
estudo acerca do Índice de Transparência Local; atividade pais Natal em movimento e a sua
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presença no 10.º Encontro Juvenil realizado na Pampilhosa da Serra.
Aproveitou para agradecer a colaboração dos jovens da Associação de Juvenil dos
Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital na atividade dos pais Natal em movimento e a
presença da Associação de Jovens de Lagares da Beira no encontro realizado na Pampilhosa da
Serra.
Entretanto, a Sra. Vereadora da Educação, Prof.ª Graça Silva, pediu autorização para
interromper a reunião para informar que o Grupo Overlay desafiou a Câmara Municipal para os
ajudar num concerto solidário.
Em seguida deu a palavra à representante do referido grupo que começou por explicar que
a ideia será fazer um concerto solidário onde os bens angariados irão reverter para o Banco de
Recursos Local.
Apelou a todos os elementos presentes que ajudassem na divulgação do evento, na recolha
de bens e que estivessem presentes.
Por fim, informou que o concerto se iria realizar no próximo dia 08 de janeiro de 2016,
pelas 21horas, na Casa da Cultura César Oliveira.
O Sr. Sebastião Barbosa, tomou a palavra para informar que o grupo Overlay poderia
contar com o auxílio e apoio da associação de estudantes do Agrupamento de Escolas de oliveira
do Hospital.
Dando continuidade, à reunião o Sr. Vereador da Juventude reconheceu o trabalho feito
por diversas associações do concelho, dando como exemplo, a Liga de Melhoramentos de
Travanca de Lagos que conseguiu, mais uma vez, levar a efeito – envolvendo a comunidade – a
construção de uma árvore de Natal ecológica.
Tomou a palavra o Sr. Sebastião Barbosa para dar uma palavra de apreço à BLC3 que
desde que o seu projeto se iniciou as críticas de que têm sido alvo são muitas e o prémio que
consta do documento das informações é a prova de que é reconhecida a nível Internacional, pelo
seu valor e pelo que pode oferecer à Região.
Deu conhecimento de que teve a oportunidade de visitar a BLC3 e de constatar que está
ligada a várias universidades internacionais e nacionais.
Continuou, dizendo que é estranho que esse reconhecimento existir a nível internacional e
não existir a nível local, sendo sempre alvo de críticas.
Por fim, em nome da JS de Oliveira do Hospital deixou a sua palavra de apreço e
congratulação pelo trabalho desenvolvido pela BLC3.
Entrando no ponto três da Ordem de Trabalhos – Emissão de parecer obrigatório sobre o
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Orçamento Municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas de juventude para o ano
2016, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento do CMJ – onde o Sr. Vereador da
Juventude começou por referir que o documento havia sido enviado a todos os elementos do
Conselho Municipal de Juventude.
Informou que o Orçamento Municipal para o ano 2016 foi aprovado em reunião de Câmara
Municipal realizada no dia 30 de outubro de 2015 e em Assembleia Municipal realizada no dia
18 de dezembro de 2015.
Relembrou que na última reunião do Conselho Municipal de Juventude haviam sido
apresentadas as linhas gerais proposta pela Câmara Municipal para as políticas da Juventude para
o ano de 2016 e que haviam sido dados contributos pelos jovens.
Relativamente ao quadro apresentado na última reunião deu conhecimento de que houve
pequenas alterações nas rubricas e valores, sendo que o valor global aumentou ligeiramente.
Acrescentou que não se poderá dizer que o Orçamento Municipal para 2016 não considera
os jovens de Oliveira do Hospital.
Continuou, dizendo que o Orçamento Participativo Jovem, não consta do quadro enviado
para a presente reunião, pois como já havia sido dito no último Conselho Municipal de
Juventude, não existirá no ano 2016 pois considerou-se evoluir para um Orçamento Participativo
Geral.
Tomou a palavra o Sr. Sebastião Barbosa para referir que é com volúpia que a Juventude
Socialista vê que o Município de Oliveira do Hospital faz dispor de cerca de dois milhões de
euros para as políticas que são relacionadas e afetas à Juventude.
Contudo, parece-lhe ainda, que há uma falta de incidência em aspetos e alternativas
culturais e deixou uma palavra à Câmara Municipal e a todas as associações presentes para que
no ano 2016 a nossa atividade seja produtiva e que sejamos ativos e capazes de apresentar
alternativas e soluções culturais para a nossa população que sejam de qualidade e que nos façam
ver outro prisma e que façam prender os jovens no concelho.
Acrescentou que um dos graves problemas que enfrentamos é o êxodo rural da nossa
população para o Litoral.
Apelou para que todas as associações, a nível cultural, trabalhassem em prol de manter cá
os jovens apresentando alternativas culturais que assim o permitam fazer.
O Sr. Vereador da Juventude reforçou o que foi dito pelo Sr. Sebastião Barbosa e informou
que antes da reunião, numa pesquisa que havia feito, encontrou uma atividade que se encontra
em voga no Porto e Lisboa e que a trouxe porque pensou que o Sr. Alexandre Relvas estivesse
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presente que é: “beber um copo de vinho e ouvir poesia”.
Deu este exemplo, como forma de ser possível diversificar as iniciativas que temos em
todas as áreas.
Disse ainda que também depende muito do envolvimento dos jovens/associações em
criarem eventos diferenciadores que sejam mais apelativos para os jovens e que façam esse
desafio pois a Câmara Municipal estará cá para apoiar.
Afirmou que enfrentamos um problema grave que é a apatia e a passividade das gerações
mais jovens. Essa apatia e passividade está patente no número reduzido de propostas
apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo Jovem, onde a verba em Oliveira do
Hospital é superior a outros municípios.
Acrescentou que foi por esse motivo que no início pediu que todos fossem ativos e
participativos.
Terminou dizendo que caberá aos jovens mudar esta atitude de apatia e passividade.
O Sr. Vereador da Juventude, para reforçar o que foi dito pelo Sr. Sebastião Barbosa, deu
como exemplo o número de associações convidadas para o Conselho Municipal de Juventude e
depois as que efetivamente comparecem, pelo que, cabe a todos tentar inverter esta situação.
Relativamente ao Orçamento Municipal foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer
favorável no que respeita às dotações afetas às políticas da juventude para o ano 2016.
Em seguida, passou-se ao ponto quatro da Ordem de Trabalhos – Análise das candidaturas
ao Concurso de Criação de Logótipo para o Conselho Municipal de Juventude de Oliveira do
Hospital – onde o Sr. Vereador da Juventude começou por dizer que para a Câmara Municipal
teria sido fácil, com os seus próprios meios, criar um logótipo.
No entanto, como se percebeu que nem toda a gente conhece o Conselho Municipal de
Juventude, optou-se por lançar este pequeno concurso para ser possível dar a conhecer este
Órgão.
Deu conhecimento que foi criada uma comissão para análise das candidaturas e que foi
eleito como responsável da mesma o Sr. Rafael Dias.
Entretanto, tendo em conta que deram entrada, nos serviços da Câmara Municipal, seis
candidaturas, entrámos em contacto com o Sr. Rafael Dias a fim de apurar se havia necessidade
de proceder a uma primeira análise às mesmas ou se seriam apresentadas nesta reunião, tendo o
Sr. Rafael Dias entendido que as candidaturas deveriam ser analisadas na presente reunião.
O Sr. Vereador da Juventude informou que a sexta candidatura havia sido enviada para um
endereço de e-mail errado uma vez que a proponente em vez de enviar para o endereço:

Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social
juventude@cm-oliveiradohospital.pt

enviou

para

o

endereço

de

e-mail

juventude@cmoliveiradohospital.pt, pelo que, colocou à consideração do Conselho Municipal de
Juventude a sua aceitação ou não.
O Conselho Municipal de Juventude deliberou, por unanimidade, considerar a referida
candidatura.
Seguidamente, as seis candidaturas foram distribuídas a todos os presentes, sendo
identificadas com um número que correspondia à ordem de entrada, sem ter qualquer
identificação dos proponentes.
O Sr. André Pereira pediu a palavra para dizer que como estava em representação de uma
força política da Assembleia Municipal não iria participar na votação.
Depois das candidaturas terem sido devidamente analisadas e votadas por todos os
elementos, resultou como vencedora a proposta número cinco que dos sete elementos votantes
obteve os votos das seguintes entidades: Associação de Jovens de Lagares da Beira, Associação
Juvenil dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, Grupo Aventura e Preservação das
Origens em Aldeia de Nogueira e Associação de Jovens da Freguesia de Meruge.
O Sr. Vereador da Juventude, seguidamente deu conhecimento que os proponentes da
candidatura vencedora foram o Sr. João Lourenço e o Sr. João Vitorino que pertencem à
Associação de Jovens de Lagares da Beira.
O Sr. João Lourenço pediu a palavra para agradecer os votos e referiu que não sabe se a
proposta será a final e que se encontra disponível para efetuar qualquer alteração de melhoria da
mesma, seja a nível de cores, tipo de letra, etc.
O Sr. Vereador da Juventude perguntou se davam autorização à Câmara Municipal para
trabalhar a imagem dentro do que foi apresentado na candidatura. Como os proponentes deram a
referida autorização, o Sr. Vereador da Juventude, comprometeu-se a dar conhecimento da
qualquer alteração que venha a ser feita.
Para terminar este ponto referiu que, em data a combinar, o prémio será entregue aos
vencedores.
Seguidamente, passou-se ao ponto cinco da Ordem de Trabalhos – Outros assuntos – onde
o Sr. Vereador da Juventude reforçou o pedido para que continuem a participar, para que se
envolvam e tragam novas ideias.
Pediu que a nível das Associações idealizem algo que seja inovador, pois poderão contar
com o Município de Oliveira do Hospital para apoiar dentro das suas possibilidades.
Solicitou que as Associações se envolvam nos eventos que a Câmara Municipal envia para
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divulgação.
Por fim, desejou um Feliz Natal, com saúde e que o Ano 2016 corresponda em tudo aquilo
que são os seus anseios e sonhos.
E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Vereador da Juventude deu por concluída a reunião,
pelas vinte horas e quarenta e sete minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada vai ser assinada pelo Sr. Vereador do Pelouro da Juventude e por mim que a
secretariei.
Oliveira do Hospital, 22 de dezembro de 2016

________________________________
Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, Prof.

__________________________________
André Duarte Pereira, Dr.

