Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social

Ata Avulsa da Reunião do Conselho Municipal da Juventude, realizada
no dia 29 de julho de 2015
Aos 29 dias do mês de julho 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. Eleição do representante do CMJ para integrar a Comissão de Análise Técnica das
Propostas do Orçamento Participativo Jovem;
4. Plano Anual de Atividades - logótipo para o Conselho Municipal de Juventude e outras
atividades;
5. Outros assuntos.
A reunião teve início, contando com a presença dos seguintes elementos com direito a
voto: o Sr. Tiago Martins, representante da Juventude Socialista de Oliveira do Hospital; o Sr.
Nuno Rafael Dias, representante da Juventude Popular; a Sra. Catarina Costa, representante da
Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital; a Sra. Rita
Campos e a Sra. Diana Abrantes, representantes da Associação de Estudantes da EPTOLIVA.
Estiveram presentes os seguintes observadores: em substituição do representante do PS na
Assembleia Municipal esteve a Sra. Cristina Carvalho, o Sr. João Loureiro, representante da
Associação de Jovens de Lagares da Beira e o Sr. Alexandre Relvas representante da JOHVEM
– Jovens de Oliveira do Hospital Voluntários em Movimento.
O Sr. João Cruz, representante da Juventude Comunista Portuguesa informou que não
poderia estar presente na reunião, pelo que, a sua falta foi considerada justificada.
Tendo em conta que não se encontravam presentes o primeiro e segundo secretário, o Sr.
Vereador da Juventude, propôs que a Mesa fosse constituída com as duas representantes das
Associações de Estudantes presentes. Como a proposta do Sr. Vereador da Juventude foi
aprovada por unanimidade a Mesa ficou constituída da seguinte forma: Primeira Secretária – Sra.
Rita Campos e Segunda Secretária – Sra. Catarina Costa.
Antes de entrar na Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador da Juventude perguntou se algum
1/9

Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social
dos presentes queria prestar alguma informação e, como não houve qualquer intervenção,
passou-se de imediato ao ponto um – Aprovação da ata da última reunião onde começou por dar
conhecimento do email do Sr. João Cruz com o seguinte teor:
“Boa tarde,
Venho por este meio comunicar que não poderei estar presente no Conselho municipal de
Juventude do dia 29 de Julho de 2015, por motivos profissionais.
Mas contudo deixo nota para duas situações:
- Porque o Conselho Municipal de Juventude foi marcado para o meio da semana?
Sabendo que existe pessoas a trabalharem porque é que o Conselho Municipal de Juventude não
foi marcado para sexta- feira?
-Na ata a intervenção do Sr. presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital,
não está completa? Onde está a parte que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira Do
Hospital refere sobre a situação do Sr. André Feiteira?
- Quero comunicar que eu não serei candidato para o Conselho de análise técnica as
Propostas.
Sem outro assunto”
O Sr. Vereador da Juventude informou que a marcação das reuniões do Conselho
Municipal de Juventude é da competência do seu presidente, no entanto, esclareceu que tenta
sempre não prejudicar nenhum dos elementos que compõem este Órgão e acrescentou que
mesmo quando é marcada para uma sexta-feira há sempre alguém para o qual a data não é a
melhor. Acrescentou que uma outra razão para ter sido marcada para a presente data está
relacionada com o ponto três, tendo em conta que a Comissão de Análise Técnica das Propostas
do Orçamento Participativo Jovem vai reunir no dia 30 de julho de 2015 e tem de se proceder à
eleição do representante do Conselho Municipal de Juventude.
Relativamente à questão da ata, o Sr. Vereador da Juventude começou por referir que as
atas devem conter um resumo das intervenções que são feitas em cada reunião, não obstante
perguntou à responsável pela redação da ata o que tinha a dizer acerca da questão levantada pelo
Sr. João Cruz.
A Sra. Rosa Jesus responsável pela elaboração das atas esclareceu que a intervenção a que
o Sr. João Cruz se refere é quase que uma repetição àquilo que o Sr. Vereador da Juventude
havia dito aquando da sua intervenção, no entanto, assim que foi rececionado o email foi
novamente ouvir a intervenção e, caso seja do entendimento dos presentes poder-se-á acrescentar
a mesma à ata da última reunião.
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Seguidamente o Sr. Vereador da Juventude passou à leitura da intervenção que o Sr.
Presidente da Câmara Municipal havia feito:
O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu uma nota relativamente à participação do Sr.
André Feiteira, referindo que para além de tudo houve o princípio da boa fé e referiu que o Sr.
Vereador da Juventude já havia explicado e a Juventude Social Democrata veio ratificar a
decisão do André Feiteira estar no CMJ, portanto é um problema que não se verifica.
Acrescentou que não podia deixar de lamentar que esta situação tenha ocorrido e uma
pessoa se intitule como representante e depois a própria Comissão Politica Concelhia de
Oliveira do Hospital refira que ele não era representante da Juventude Social Democrata e
ainda questione o que é que a Câmara Municipal pensa fazer contra o Sr. André Feiteira.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal esclareceu que da parte do Município não haverá
mais nada, até porque a Juventude Social Democrata ratificou a decisão e por isso o problema
está resolvido e “nós não andamos aqui a perseguir ninguém”.
De imediato, o Sr. Vereador da Juventude colocou à votação a proposta de acrescentar a
intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal na página sete da ata da reunião realizada no
dia 15 de maio de 2015, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.
Em seguida, passou-se à votação da referida ata, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade.
Passando ao ponto dois – Informações – o Sr. Vereador da Juventude começou por dizer
que, conforme compromisso, tomado na última reunião, as informações diversas acerca das
medidas e ações desenvolvidas desde o último Conselho Municipal de Juventude, com algum
relevo para os jovens foram enviadas para todos por e-mail e que o referido documento se anexa
e fica a fazer parte integrante desta ata.
Aproveitando a presença dos representantes da Associação de Jovens de Lagares da Beira,
o Sr. Vereador da Juventude, deu os parabéns pela realização do evento Rural Rock e enalteceu o
facto dos jovens se empenharem neste tipo de iniciativas.
Agradeceu ainda o apoio que a Associação de Jovens de Lagares da Beira deu ao
Município de Oliveira do Hospital na dinamização do torneio inter-freguesias de futebol 7 e
afirmou que o sucesso deste torneio também se deveu ao empenho destes jovens.
Em seguida deu a conhecer o flyer do programa da EXPOH e informou que este evento no
presente ano iria ser mais curto e que o seu início seria numa terça-feira e o encerramento
terminaria no domingo, pelo que, terá a duração de seis dias.
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Deu conhecimento, que foram convidados para a EXPOH doze DJ’s do concelho de
Oliveira do Hospital que irão fechar todas as noites à exceção do último dia.
Acrescentou que houve uma preocupação em englobar uma parte mais direcionada para a
juventude e deu como exemplo: os DJ’s, o Soltem Talentos, a presença do jovem concorrente do
Programa Ídolos e a presença do cantor Carlão.
Informou de que, como já vem sendo habitual, haverá atuações dos grupo culturais do
concelho no palco 2 e haverá um palco 3 que irá ficar localizado juntos aos bares onde os DJ’s
irão estar a passar música.
Depois de dar a conhecer o Programa e os respetivos preços da EXPOH perguntou se
algum dos presentes queria dar alguma informação e como não houve intervenções passou-se de
imediato ao ponto três – Eleição do representante do CMJ para integrar a Comissão de Análise
Técnica das Propostas do Orçamento Participativo Jovem – onde o Sr. Vereador da Juventude
deu as seguintes informações:
- Como todos sabem a proposta que resultou do último do Conselho Municipal de
Juventude foi aprovada em reunião de Câmara Municipal em 28 de maio de 2015;
- Foi aberto o período para apresentação de propostas onde foi solicitado a todos os
elementos do Conselho Municipal de Juventude, escolas e juntas de freguesia para fazerem a
devida divulgação;
- Deram entrada duas propostas nos serviços da Câmara Municipal.
Deu conhecimento que a Comissão de Análise Técnica das propostas do Orçamento
Participativo Jovem irá reunir no dia 30 de julho e informou que os elementos constituintes são:
o Vereador da Juventude, o Eng.º Fernando Vicente, a Dra. Ana Esteves , o Eng.º Sérgio Cruz e
um elemento a designar pelo Conselho Municipal da Juventude.
Relativamente ao número de propostas que deram entrada nos serviços da Câmara
Municipal, referiu que, na sua opinião não engrandece o Orçamento Participativo Jovem e
informou que gostava de ter mais propostas para que a votação fosse ainda mais participada e
para fazer jus e justiça ao valor que a Câmara Municipal coloca à disposição dos jovens.
Perguntou se algum dos presentes se propunha ou se tinham alguma proposta para
apresentar relativamente ao representante para a Comissão de Análise Técnica.
Relembrou que no ano transato o representante do Conselho Municipal de Juventude na
Comissão de Análise Técnica foi o Sr. Nuno Rafael Dias, representante da Juventude Popular e
acrescentou que, na sua opinião, cumpriu muito bem com o seu papel.
O Sr. Tiago Martins pediu a palavra para referir que a Juventude Socialista está disponível
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para que o Sr. Nuno Rafael Dias continue a ser o representante do Conselho Municipal da
Juventude na Comissão de Análise Técnica das Propostas.
O Sr. Nuno Rafael Dias tomou a palavra para referir que continua disponível para
continuar a ser o representante do Conselho Municipal de Juventude na Comissão de Análise
Técnica.
Posto isto, o Sr. Vereador da Juventude colocou à votação a proposta de o Sr. Nuno Rafael
Dias continuar a ser o representante do Conselho Municipal de Juventude na Comissão de
Análise Técnicas das propostas, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.
Tendo em conta que a primeira reunião da Comissão iria ser realizada no dia 30 de julho
de 2015 a proposta ficou aprovada em minuta.
Passando ao ponto quatro – Plano Anual de Atividades - logótipo para o Conselho
Municipal de Juventude e outras atividades – o Sr. Vereador da Juventude deu a conhecer que
havia sido enviado o seguinte e-mail a todos os elementos com direito o voto:
“Na sequência da aprovação do Plano Anual de Atividades no último Conselho Municipal
da Juventude e a pedido do Sr. Vereador, Prof. Nuno Ribeiro, venho por este meio, solicitar a V.
Exa. que se digne a informar do interesse em integrar uma equipa de trabalho para elaborar
uma proposta de criação de logótipo para o Conselho Municipal de Juventude, tal como ficou
decidido na reunião em causa.
Propomos que os elementos disponíveis para integrar a referida equipa reúnam no
próximo dia 26 de junho, sexta-feira, pelas 17h30m na Biblioteca Municipal de Oliveira do
Hospital.”
Deu conhecimento de que apenas o Sr. João Cruz apresentou uma proposta através do
seguinte e-mail:
“Venho por este meio comunicar, que não poderei estar presente na reunião da comissão
de trabalho da próxima sexta-feira dia 26/6/2015, por questões de fórum profissional, mas
contudo deixo aqui a sugestão da JCP sobre este assunto:
Na opinião da JCP sobre a criação do logotipo do Conselho Municipal de Juventude
deveria haver um concurso em que os jovens do nosso concelho pudessem participar, depois
firmar um júri e o melhor logotipo esse ganhava um vale para gastar no comércio local.
É preciso criar mais incentivos para que os jovens participem nos destinos da área da
juventude.
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Por isso na opinião da JCP esta é a melhor forma para os jovens participarem.”
O Sr. Vereador da Juventude esclareceu que o ponto de partida seria, tal como proposto
pelo Sr. João Cruz, criar um concurso para o logótipo do Conselho Municipal de Juventude.
Continuou dizendo que havia várias possibilidades: criar uma comissão de trabalho para o
efeito (uma vez que a reunião de trabalho não funcionou) ou ser uma associação das que se
encontravam presentes a propor-se a dinamizar o concurso para o logótipo ou então no Dia
Internacional da Juventude que vai ser no dia 12 de agosto, e onde nas piscinas municipais vai
ser dinamizado o “Open Day” fazer-se o lançamento do concurso.
Acrescentou que a Câmara Municipal estava disponível para atribuir o Cartão Jovem em
vez dos vales para o comércio propostos pelo Sr. João Cruz.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal entrou na reunião e, depois de cumprimentar todos
os presentes, aproveitou a presença dos representantes da Associação de Jovens de Lagares da
Beira para também dar os parabéns pela realização e sucesso do evento Rural Rock.
O Sr. João Loureiro aproveitou para agradecer o apoio logístico e o transporte das barracas
que a Câmara Municipal deu para a realização do evento.
De seguida, o Sr. Presidente da Câmara Municipal despediu-se dos presentes e informou
que não poderia ficar na reunião por motivos de agenda.
O Sr. Vereador da Juventude perguntou se havia alguma proposta relativamente ao
logótipo e se queriam aproveitar o “Open Day”, que vai ser realizado nas piscinas, para os jovens
apresentarem propostas/ideias para o logótipo e para darem a conhecer o Conselho Municipal de
Juventude.
O Sr. Tiago Martins pediu a palavra para dizer que lhe agradou a ideia do concurso e que
seria proveitoso limitar-se o concurso aos jovens, isto é, sem limites de idades inferiores mas ter
como limite os 35 anos de idade. Acrescentou que concorda que o prémio seja o Cartão Jovem
como havia sido sugerido pelo Sr. Vereador da Juventude.
O Sr. Vereador da Juventude esclareceu que a divulgação do concurso seria feita no cartaz
e mupies referentes ao dia Internacional da Juventude e a forma de o premiar seria feita no
próximo Conselho Municipal de Juventude, trazendo as propostas e votando-as, pois na sua
opinião, quem as deverá votar devem ser os elementos deste Órgão pois terão de se rever no
logótipo que venha a ser escolhido.
Acrescentou que, na sua opinião, a apresentação de propostas deveria ser aberta a toda a
comunidade porque assim iria divulgar-se o Conselho Municipal de Juventude e a própria
criatividade dos jovens e explicou que terão de ser elaboradas as normas de funcionamento.
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Realçou que posteriormente será necessário selecionar as propostas e definir como é que será
feita a seleção: se se constitui um júri ou se faz no Conselho Municipal de Juventude.
Por fim, propôs que fosse criada uma comissão de trabalho que dinamizasse o concurso e
que a mesma fosse posteriormente o Júri que faria a pré-seleção e a traria para o Conselho
Municipal de Juventude para ser votada.
O Sr. Tiago Martins referiu que caso a votação venha a ser feita no Conselho Municipal de
Juventude, propõe que o direito a voto se estenda também às associações que estiverem presentes
e concluiu dizendo que o concurso deve ser para todos os jovens que queiram participar.
Resumindo todas as opiniões acerca do concurso ficou acordado o seguinte:
- O concurso vai ser lançado no Dia Internacional da Juventude;
- Os prémios a atribuir serão cartões jovens;
- É necessário elaborar as normas de funcionamento do concurso;
- Vai ser aberto a todos os jovens entre os 16 e os 35 anos de idade;
- A comissão que ficar a trabalhar o concurso compromete-se em trazer ao Conselho
Municipal de Juventude as propostas para serem votadas e a votação será feita por todos os
elementos que estiverem presentes.
O Sr. Tiago Martins pediu a palavra para dizer que não vê necessidade de ser a comissão a
selecionar as propostas a ir a votação.
O Sr. Vereador da Juventude referiu que poderá ser criada uma comissão com os
elementos presentes na presente reunião para criar as normas e lançar o concurso, tendo por base
o acordado.
O Sr. João Loureiro tomou a palavra para dizer que os jovens que venham a participar irão
fazê-lo porque gostam de trabalhar com o software a nível de designer, pelo que na sua opinião,
seria mais vantajoso oferecer uma formação para assim melhorar o que realmente foi
feito/apresentado.
O Sr. Tiago Martins referiu que poderia ser o candidato a escolher se quer o cartão jovem
ou a formação.
Relativamente à questão da formação, o Sr. Vereador da Juventude ficou de verificar junto
da EPTOLIVA ou da ESTGOH se é possível fazer este tipo de oferta e em que moldes.
Seguidamente, perguntou quem é que se encontrava disponível para integrar a referida
comissão tendo-se proposto os seguintes elementos: Sr. Tiago Martins, Sra. Rita Campos, Sra.
Diana Abrantes, Sra. Catarina Costa (confirma posteriormente) e Sr. Alexandre Relvas (confirma
posteriormente).
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Em seguida, o Sr. Tiago Martins questionou em que mês seria o próximo Conselho
Municipal de Juventude, tendo o Sr. Vereador da Juventude respondido que seria em setembro
ou outubro.
Então, o Sr. Tiago Martins, acrescentou que talvez se devesse alargar esta iniciativa,
fazendo a primeira divulgação no Dia Internacional da Juventude mas tendo um prazo para
entregar até setembro para em outubro quando se voltar a reunir já terem as propostas.
O Sr. Vereador da Juventude informou que também concorda com a proposta do Sr. Tiago
Martins mas que o concurso fosse lançado no dia 12 de agosto.
Ficou acordado que a equipa iria reunir no dia 05 de agosto pelas 16h00m, que o Sr. Tiago
Martins se comprometia a trazer um esboço das normas para o referido concurso e que a Sra.
Rosa Jesus iria também estar presente.
O Sr. Tiago Martins questionou se alguém queria fazer alguma especificidade quanto à
temática do logótipo, por exemplo, relacionar a Juventude com o concelho de Oliveira do
Hospital.
Seguidamente, o Sr. Vereador da Juventude perguntou se todos concordavam que a
temática seria relacionar a juventude com o concelho de Oliveira do Hospital, tendo todos os
presentes concordado de imediato.
O Sr. Tiago Martins propôs ainda que fosse elaborado um folheto com o que é um
Conselho Municipal de Juventude para ser entregue aos jovens.
Ficou acordado que o prazo para entrega de propostas seria o dia 15 de setembro de 2015.
Em seguida, tomou a palavra a Sra. Diana Abrantes que referiu que devia haver uma préseleção porque vai haver muita coisa que não vai interessar e, na sua opinião só as selecionadas é
que deveriam ser votadas no Conselho Municipal de Juventude.
O Sr. Vereador da Juventude para ultrapassar esta questão, propôs que fosse feita uma préseleção e que depois as excluídas fossem apresentadas ao Conselho Municipal de Juventude e
que caso os elementos presentes entendessem fosse possível ainda repescar alguma, no entanto,
esta questão deverá ficar devidamente esclarecida nas normas de funcionamento.
O Sr. Tiago Martins reafirmou que não devia ser feita uma pré-seleção e que todas
deveriam ser apresentadas no Conselho Municipal de Juventude pois assim seria mais
transparente e todos dariam a sua opinião.
Por fim, ficou acordado que o e-mail para envio das propostas seria: juventude@cmoliveiradohospital.pt e que poderiam ser entregues também por correio ou no balcão único da
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.
8/9

Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social
O Sr. Vereador da Juventude apelou para que todos os presentes fizessem a divulgação do
“Open Day”.
Dando continuidade a Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador da Juventude informou que no
âmbito do Plano Anual de Atividades uma das ações é integrar ações de voluntariado, posto isto,
perguntou se algum dos presentes teria interesse em colaborar na EXPOH.
O Sr. Vereador da Juventude solicitou que caso estivessem interessados as tarefas iriam ser
estabelecidas posteriormente e solicitou que enviassem um e-mail para o endereço da Juventude
a informar da disponibilidade para colaborarem na EXPOH.
Ainda no âmbito do Plano Anual de Atividades, o Sr. Vereador da Juventude, informou
que no dia 08 de agosto vai ser feita uma campanha de recolha de bens alimentares para o banco
de recursos da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e entregou a todos os presentes uma
ficha de inscrição para se inscreverem caso queiram participar.
Deu conhecimento de que contactou o IPDJ a fim de apurar a disponibilidade para
participarem num fórum, tendo a referida entidade informado que a partir do mês de setembro se
encontrava disponível.
Seguidamente entrou-se no ponto cinco – Outros Assuntos – onde o Sr. Vereador da
Juventude reforçou que estão duas candidaturas a concurso no Orçamento Participativo Jovem e
informou que ainda ponderou alargar o prazo para a apresentação de propostas, contudo talvez
não fosse o mais justo porque houve pessoas a apresentar propostas.
Deu conhecimento de que cerca de cinco pessoas contactaram a Câmara Municipal para
solicitar informações acerca de como proceder com a entrega de propostas, mas apenas deram
entrada na Câmara Municipal.
Por fim perguntou se alguém se queria pronunciar acerca do alargamento do prazo e, como
ninguém se pronunciou, o Sr. Vereador da Juventude deu por concluída a reunião, pelas vinte
horas e trinta 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, 29 de julho de 2015

________________________________
Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, Prof.

__________________________________
Rita Campos, Sra.
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