

Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social

Ata Avulsa da Reunião do Conselho Municipal da Juventude, realizada
no dia 04 de maio de 2016
Aos quatro dias do mês de maio do ano de 2016, 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. Programa Férias + Solidárias;
4. Apreciação do relatório de atividades – Ano 2015;
5. Elaboração do Plano Anual de Atividades, nos termos da alínea a) do artigo 13.º do
Regulamento do CMJ;
6. Apreciação, nos termos do n.º 1 do artigo 19 do Regulamento do CMJ, do relatório de
atividades e contas do município;
7. Outros assuntos.
A reunião teve início, contando com a presença dos seguintes elementos com direito a
voto: o Sr. António Cruz, representante da Juventude Social Democrata de Oliveira do Hospital;
o Sr. Sebastião Barbosa, representante da Juventude Socialista de Oliveira do Hospital; o Sr.
Nuno Rafael Dias, representante da Juventude Popular; o Sr. Rodrigo Marques, representante da
Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital; a Sra. Mariana
Loureiro, representante da Associação de Estudantes da EPTOLIVA e a Sra. Vanda Sardinha,
representante da Associação de Estudantes da ESTGOH.
Na presente reunião não estiveram presentes observadores.
O Sr. Vereador da Juventude informou que tendo em conta que o Sr. André Pereira e o Sr.
Hélio Carvalho não se encontravam presentes, havia a necessidade de eleger os elementos para
constituir a Mesa, pelo que, foram eleitos os seguintes elementos: o Sr. Sebastião Barbosa e a
Sra. Mariana Loureiro.
Como se encontravam presentes elementos pela primeira vez neste Órgão, o Sr. Vereador
da Juventude, resumidamente, explicou o seu funcionamento e aproveitou para reforçar que deve
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ser um espaço onde, em conjunto, independentemente das ideologias políticas, devem ser
apresentadas as melhores ideias para a juventude e para o concelho.
Antes de dar início à Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador da Juventude, solicitou
autorização para a inclusão de um novo ponto: Eleição, nos termos do artigo 11.º do
Regulamento do CMJ, do representante para o Conselho Municipal de Educação.
O Sr. Vereador da Juventude informou que que aquando do envio da convocatória não
tinha tido conhecimento das eleições para a Associação de Estudantes da ESTGOH e explanou
que a representante do CMJ no Conselho Municipal de Educação era a Sra. Jéssica Domingues
que era a presidente daquela associação de estudantes. Ora, tendo em conta que houve estas
eleições, verificou-se a necessidade de eleger um novo elemento.
Seguidamente, todos os elementos aprovaram, por unanimidade, a inclusão do referido
ponto.
Dando continuidade à reunião, o Sr. Vereador da Juventude deu conhecimento do seguinte
e-mail do PSD da distrital de Coimbra:
“Boa tarde,
Uma vez realizadas as eleições para a Comissão Política Concelhia da JSD de Oliveira do
Hospital, passa esta responsabilidade a caber aos novos órgãos eleitos.
Junto em CC a este e-mail o António Cruz, novo presidente da JSD de Oliveira do
Hospital, para que possam fazer as comunicações devidas.
Grato pela atenção,
José Miguel Ferreira”
O Sr. Vereador da Juventude aproveitou para desejar ao Sr. António Cruz que faça um
bom mandato, que defenda os seus ideais e que no CMJ seja uma mais-valia para a juventude e
para o concelho.
Deu ainda conhecimento do seguinte um e-mail enviado pela ESTGOH:
“Por indicação do Sr. Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira
do Hospital, Arq. Carlos Veiga, informa-se Vossa Exa., de que a representante da Associação
de Estudantes da AEESTGOH, é a Presidente da referida Associação de Estudantes.
Face ao exposto, informa-se Vossa Exa., de que a atual Presidente da Associação de
Estuantes é a aluna Vanda Maria Francisco Sardinha”.
Ainda no período antes da Ordem do Dia tomou a palavra o Sr. Rodrigo Marques que
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depois de cumprimentar todos os presentes, informou que no passado dia 29 de abril realizou-se
na sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital um evento denominado: “Feira do
Ensino Secundário e Ensino Superior”.
Explanou que o objetivo principal daquele evento foi o esclarecimento e a partilha de
informações para os alunos do ensino do 9.º ao 12.º ano de escolaridade.
Informou que o evento contou com a presença de trinta entidades, nomeadamente,
empresas de renome nacional.
Referiu que para a realização desta iniciativa, a Associação de Estudantes, contou com a
colaboração da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital à qual aproveitou para agradecer por
todo o apoio prestado.
Ressalvou que a Câmara Municipal tem dado apoio aos eventos promovidos pela
Associação de Estudantes pelo que aproveitou para demonstrar o apreço que têm para com a
autarquia.
O Sr. Vereador da Juventude, depois de agradecer as palavras do Sr. Rodrigo Marques,
referiu que, na sua opinião, a iniciativa levada a cabo pela Associação de Estudantes foi uma
grande iniciativa e é neste tipo de eventos que o Conselho Municipal de Juventude se pode
envolver, nomeadamente na divulgação.
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 maioria com a abstenção de dois elementos que não tinham estado presentes na
reunião de 22 de dezembro de 2015.
Entrando no 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 (fica como anexo à ata), quis acrescentar mais algumas informações:
- No dia 13 de fevereiro a Associação de Jovens da Freguesia de Meruge comemorou o seu
20.º Aniversário, pelo que, aproveitou para dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido no
associativismo jovem;
- Enaltecer a realização da “Feira do Ensino Secundário e Ensino Superior”;
- Valorizar o grande envolvimento dos alunos e das Associações de Estudantes/Escolas na
caminhada e Laço Azul Humano;
- Por ocasião da quadra festiva da Páscoa, a Câmara Municipal, concedeu um alargamento
de horário de funcionamento aos estabelecimentos de restauração e bebidas – encerramento
alargado até às 03h00;
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- Renovação de computadores nas salas de aulas do 1.º CEB.
Em seguida, tomou a palavra a Sra. Vanda Sardinha para informar que a Semana
Académica vai decorrer de 16 a 22 de maio no recinto da Feira.
Por sugestão do Sr. Vereador da Juventude, a Sra. Vanda Sardinha, assim que o cartaz
esteja finalizado irá enviá-lo para o e-mail da juventude para que todos os elementos possam
fazer a sua divulgação.
Entrando no ponto três da Ordem de Trabalhos – Programa Férias + Solidárias – o Sr.
Vereador da Juventude começou por, resumidademente, explicar em que consiste o Programa
cuja proposta de normas havia sido previamente enviada.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal entrou na reunião e, depois de cumprimentar todos
os presentes, começou por dizer aos elementos que se encontravam presentes pela primeira vez
que conta com a sua colaboração e pediu que ajudassem a implementar um conjunto de ideias
para a juventude e para a construção do concelho.
Acrescentou que devem ser capazes de separar os interesses partidários para se defender o
que são os interesses do concelho de Oliveira do Hospital.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal acrescentou que, na sua opinião, em relação ao
Orçamento Participativo Jovem, existe alguma desilusão por não se ter conseguido “seduzir” os
jovens a participarem com algumas ideias alternativas.
Explicou que o próximo Orçamento Participativo vai continuar a dar possibilidade aos
jovens para participarem.
Seguidamente informou que tinha de se ausentar e desejou a continuidade de bom trabalho.
Retomando a palavra, o Sr. Vereador da Juventude, perguntou se algum dos presentes tinha
alguma proposta de alteração às normas enviadas por e-mail e, como não houve qualquer
sugestão, as mesmas foram colocadas à votação tendo sido aprovadas por unanimidade.
Passando ao ponto quatro da Ordem de Trabalhos – Apreciação do relatório de atividades –
Ano 2015 – onde foi feito o balanço das atividades cumpridas e não cumpridas tendo-se
verificado o seguinte:
Cidadania e Participação Juvenil
Atividade
• Concursos (Logo do CMJOH;

Data
Ao longo do ano

Cumprido ou Não Cumprido
Cumprido

Graffiti… - Ver propostas CMOH ou
concurso?
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• Integrar as ações de Voluntariado –

Ao longo do ano

Participação em eventos diversos

Cumprido
Banco de recursos, Taça Hugo dos
Santos, Férias Ocupadas, etc…

• Organização de Sessões Temáticas |

A calendarizar

Não Cumprido

Fóruns
• Dinamização e divulgação do Cartão
Jovem Municipal (vantagens e

Com CMOH

Através das associações

Ao longo do ano

Cumprido

CMOH junho a agosto

Cumprido

descontos);
• Programa Férias + Solidárias | Ação de
divulgação e dinamização
• “Dia Aberto” em cada associação –
Estabelecer um dia em que cada
associação recebe a visita dos restantes

Não Cumprido

membros e jovens associados. Poderá
pensar-se também num formato de
Encontros entre associações;
• Orçamento Participativo Jovem 2015 –
divulgação nas escolas

Com CMOH maio a

Cumprido

junho

Desporto, Educação, Cultura e Lazer
Atividade

Data

• Evento para a Juventude

Com CMOH

Associativismo
Iniciativas diversas cumpridas

• Semanas Académicas | Dinamização e

A calendarizar

divulgação
• Eventos desportivos | Dinamização e
divulgação
• Comemoração do Dia Internacional da

Cumprido

Ao longo do ano/com

Cumprido

a CMOH
12 de agosto

Juventude
• Bolsas de Estudo | Divulgação

AE Estudantes em geral

Associativismo
Cumprido

Com CMOH

Cumprido

outubro/novembro
Emprego, Empreendedorismo e Formação
Atividade

Data
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• Empreender + (Participação e

Com CMOH

Cumprido

divulgação)
Ambiente
Atividade

Data

• Integração em Ações de Reflorestação;

novembro e março

Cumprido
Exemplo: este mês a ESTGOH

• Ações de sensibilização e intervenção

integrou iniciativas

ambiental

Depois de feito o balanço do relatório de atividades do ano 2015, o mesmo foi apreciado
favoravelmente.
Seguidamente, passou-se ao ponto cinco da Ordem de Trabalhos – Elaboração do Plano
Anual de Atividades, nos termos da alínea a) do artigo 13.º do Regulamento do CMJ.
Depois de analisada a proposta apresentada pelo Sr. Vereador da Juventude e depois de os
elementos presentes terem dado vários contributos, foi aprovado o seguinte Plano de Atividades:
Cidadania e Participação Juvenil
Atividade
• Dinamização de Concursos

Data
Ao longo do ano

Dinamização
CMOH +
Associações/Instituições

• Integrar as ações de Voluntariado –

Ao longo do ano

Participação em eventos diversos
• Organização de Sessões Temáticas |

A calendarizar

Envolver CME

Fóruns | Tertúlias
• Dinamização e divulgação do Cartão
Jovem Municipal (vantagens e

Com CMOH
Ao longo do ano

descontos);
• Programa Férias + Solidárias | Ação de

CMOH junho a agosto

divulgação e dinamização
• “Dia Aberto” (o nome vai ser

A definir

reformulado) em cada associação –

(início do verão até ao

Estabelecer um dia em que cada

final do ano)

Comissão de Trabalho

associação recebe a visita dos restantes
membros e jovens associados.
Sessões de cinema | Literatura | Música |
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Poesia
Desporto, Educação, Cultura e Lazer
Atividade

Data

• Evento para a Juventude

01 de julho

Mega Final Aulas
• Semanas Académicas | Dinamização e

A calendarizar

divulgação
• Eventos desportivos | Dinamização e

Ao longo do ano

Com a CMOH

divulgação
• Comemoração do Dia Internacional da

12 de agosto

Juventude
• Bolsas de Estudo | Divulgação

outubro/novembro

Com CMOH

Emprego, Empreendedorismo e Formação
Atividade

Data
Com CMOH

• Empreender + (Participação e
divulgação)
• Feira do Emprego e do

AEESTGOH

Empreendedorismo
Ambiente
Atividade

Data

• Integração em Ações de Reflorestação;

novembro e março

• Ações de sensibilização e intervenção
ambiental
Ainda neste ponto ficou deliberado formar uma equipa de trabalho para dinamizar o “Dia
Aberto” ficando a mesma constituída pelos seguintes elementos: Sr. Sebastião Barbosa (JS), Sr.
Francisco Carvalho (JS), Sra. Mariana Loureiro (Eptoliva), Sra. Viviana Fonseca (Eptoliva),
Rodrigo Marques (AEOH) e o Sr. António Cruz (JSD).
Ficou ainda deliberado que o nome da atividade poderá ser alterado consoante a
dinamização que vai ser feita e que a equipa de trabalho iria posteriormente apresentar o tipo de
atividades a levar a cabo e a respetiva calendarização, sendo que iria ser realizada nas várias
freguesias do concelho.
Ainda neste ponto o Sr. Sebastião Barbosa referiu que tendo em conta que o Conselho
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Municipal de Juventude já tem logótipo devia ser criada uma página na internet e/ou no
facebook.
O Sr. Vereador da Juventude informou que relativamente à sugestão apresentada pelo Sr.
Sebastião Barbosa, brevemente o site da Câmara Municipal irá ser reformulado pelo que o
Conselho Municipal de Juventude será integrado no referido site.
Quanto à página do facebook o Sr. Vereador da Juventude referiu que se algum dos
elementos tiver disponibilidade para criar e gerir com a Câmara Municpal uma página para o
Conselho Municipal de Juventude não vê qualquer problema.
Relativamente à atividade Mega Final de Aulas o Sr. Vereador da Juventude explanou que
a ideia seria desenvolver um Sunset nas Piscinas Municipais que marcasse o final das aulas do
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, EPTOLIVA e ESTGOH.
Depois de analisadas as datas propostas pelo Sr. Vereador da Juventude para a realização
do Sunset ficou acordado, caso fosse possível, que o mesmo seria realizado no dia 01 de julho do
corrente ano.
O Sr. Vereador da Juventude comprometeu-se a enviar o cartaz do Sunset assim que os
mesmo esteja finalizado.
Em seguida, passou-se ao ponto seis da Ordem de Trabalhos – Apreciação, nos termos do
n.º 1 do artigo 19 do Regulamento do CMJ, do relatório de atividades e contas do município –
onde o Sr. Vereador da Juventude começou por referir que os documentos já haviam sido
enviados a todos os elementos do CMJ e que os referidos documentos foram aprovados por
unanimidade em reunião de Câmara Municipal realizada em 15 de abril de 2016.
Acrescentou que foram também aprovados em reunião de Assembleia Municipal de 29 de
abril de 2016.
O Sr. Sebastião Barbosa pediu a palavra para referir que a Juventude Socialista é com
grande agrado que vê o executivo da Câmara Municipal a conseguir equilibrar as contas do
Município e a conseguir um balanço positivo no final do ano 2015. Aproveitou para salientar a
verba gasta nos transportes de todos os alunos do concelho de Oliveira do Hospital.
Acrescentou que, na sua opinião, falta mais investimento na área da cultura nomeadamente
numa maior oferta de outras alternativas para toda a comunidade.
Depois de prestadas todas as informações acerca do relatório de atividades e contas do
município foi deliberado constar em ata que o referido documento foi apreciado favoravelmente
pela maioria dos elementos presentes na reunião, com a abstenção do Sr. Nuno Rafael Dias.
Como no ponto sete da Ordem de Trabalhos não houve qualquer intervenção e conforme a
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deliberação tomada no inicío da reunião, passou-se ao ponto oito – Eleição, nos termos do artigo
11.º do Regulamento do CMJ, do representante para o Conselho Municipal de Educação – tendo
sido eleita por unanimidade a Sra. Vanda Sardinha conforme minuta que se anexa à presente ata.
E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Vereador da Juventude deu por concluída a reunião,
pelas vinte e uma horas e trinta 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, 04 de maio de 2016

________________________________
Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, Prof.

__________________________________
Sebastião Barbosa, Sr.
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