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 30 de junho de 2016
Aos trinta dias do mês de junho do ano de 2016, pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos, 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. Plano anual de atividades;
4. Outros assuntos.
A reunião teve início, contando com a presença dos seguintes elementos com direito a voto:
Sebastião Barbosa, representante da Juventude Socialista; João Duarte, representante da Juventude
Popular; Rodrigo Marques, representante da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de
Oliveira do Hospital; José Monteiro, representante da Associação de Estudantes da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital; Fátima Gonçalves, representante da GAPO - Grupo
Aventura e Preservação das Origens em Aldeia de Nogueira e Júlio Mendes, representante da Partilha
Inspiração – Associação Juvenil de Dinamização Social.
Na presente reunião estiveram presentes os seguintes elementos observadores: Rita Fonseca,
representante da Associação Juvenil dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital; João Mário
Ferreira, representante da Associação de Jovens de Lagares da Beira e Rui Miguel Abrantes Pedro,
representante da Associação dos Amigos da Lajeosa.
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. Começou por enunciar todos os elementos presentes com direito a voto, tendo informado que, a
partir desta data, haverá uma nova associação, também ela com direito a voto neste Conselho Geral de
Juventude, conforme informação remetida pela RNAJ, passando a apresentar a mesma como sendo
Partilha Inspiração – Associação Juvenil de Dinamização Social, sediada no Seixo da Beira, estando
presente o presidente da Direção da mesma, o Júlio Mendes. Informou todos os presentes que esta
associação tem tido muita dinâmica no que diz respeito à realização de várias iniciativas, quer culturais
quer desportivas, na Freguesia de Seixo da Beira. Seguidamente e após questionar os presentes se alguém
se voluntariava para constituir a mesa, foram eleitos os seguintes elementos: Sebastião Barbosa e Rodrigo
Marques.
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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 todos os presentes na
reunião do dia 4 de maio de 2016.
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 com as
informações mais relevantes, por email, gostaria de salientar alguns pontos:
- A nível de formação desportiva, no que diz respeito a escalões jovens, a Câmara Municipal
aprovou um voto de reconhecimento à formação da Associação Desportiva Nogueirense pelo bom
desempenho desportivo, tendo colocado três escalões a disputar a subida aos nacionais na época 2015/16.
- Orçamento Participativo Jovem que deixou de existir perspetivando-se a sua transição para
Orçamento Participativo. Sobre este assunto o Senhor Vereador da Juventude informou que já se realizou
uma reunião com uma empresa por causa da plataforma, empresa essa que também trabalha com o
Município de Viseu, de modo a preparar todo o processo do Orçamento Participativo de forma
conveniente. Informou ainda estar a aguardar o envio de uma proposta da empresa que gere o site da
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, MIXLIFE, dado que, e caso esta empresa também tenha esta
plataforma, é intenção da Câmara Municipal trabalhar apenas com uma empresa.
Outros assuntos que foram abordados de forma sucinta e que constavam no documento enviado:
- Conselho Municipal de Educação;
- Planos de Transportes Escolares;
- Empreendedorismo nas Escolas que teve o final do concurso;
- Dia Europeu Sem Elevadores. Neste ponto deu a indicação que foi uma pequena iniciativa que se
fez no sentido de estimular e fazer perceber às pessoas a mais-valia de apenas subir e descer escadas e de
adotar pequenas medidas no sentido de evitar sedentarismo.
- Dia Internacional do Museu;
- Dramatizando;
- Final Four – evento Nacional da Taça de Portugal de Seniores Femininos tendo conseguido
encher o pavilhão Municipal;
- Feira do Livro;
- Semana Africana - Neste ponto o Senhor Vereador da Juventude enalteceu e valorizou esta
atividade que foi promovida por um grupo de jovens, de origem africana, que estão a estudar na ESTGOH
– Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, que organizaram uma semana
específica para assim mostrarem um pouco da sua cultura. Neste âmbito realizaram um torneio de futsal,
uma demonstração de danças Africanas, na Casa da Cultura César Oliveira, um jantar com uma ementa
tipicamente alusiva às suas tradições e culturas gastronómicas;
- Festival Municipal da Canção;
-Ação Limpar Portugal que, este ano, decorreu na freguesia de Bobadela e onde participaram
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jovens estudantes da ESTGOH e da EPTOLIVA;
- Programa mOHve-te, que está a decorrer e que tem tido grande adesão;
- Marchas populares;
- Torneio Inter-Freguesias de Futebol de 7 que já começou e que gostava de destacar o grande
envolvimento por parte dos jovens da Associação de Jovens de Lagares da Beira que, à semelhança do
ano passado, têm colaborado com a Câmara Municipal. A mesa de jogo, onde é necessário haver sempre
um secretariado, é constituído por elementos das Associação de Jovens de Lagares da Beira. É bom
valorizar o modo como estes elementos se envolvem e se organizam, distribuindo os elementos
necessários para acompanhar cada jogo. Este é um bom exemplo de parceria entre as Associações, a
Câmara Municipal, trabalho este que no fundo é para todas as freguesias;
- Férias +Solidárias – Foram apresentadas trinta candidaturas ao programa Férias Ocupadas e vinte
e uma candidaturas ao programa Jovem + Solidário. Depois de analisadas estas candidaturas a
distribuição dos jovens vai ser efetuada da seguinte forma: duzentos e dezanove jovens no programa
Férias Ocupadas e cinquenta e cinco no programa Jovem + Solidário. Este programa visa ocupar os
jovens no período de férias, onde recebem uma comparticipação que a Câmara Municipal transfere para
as diversas entidades que se candidataram a estes programas. Neste momento está a ser feita a seleção e a
recolha de todas as candidaturas feitas por parte de cada uma das entidades:
- Vinte e cinco de junho abriu a piscina exterior;
- EXPOH 2016 – Neste ponto o Senhor Vereador da Juventude informou que a Câmara Municipal
já aprovou as normas de funcionamento, e aproveitou para divulgar o cartaz. Salientou que a preocupação
da Câmara Municipal é ter um programa que os jovens gostem, mas não só virado para os jovens. Ou
seja, é um cartaz diversificado onde vai haver momentos musicais com artistas direcionados para o
público jovem e outros para o público menos jovem. Todas as noites teremos DJ´s locais, à semelhança
do ano passado, numa proposta que também foi discutida e considerada no Conselho Municipal da
Juventude. Mais informou que já foi feita uma reunião com os bares que irão estar presentes na EXPOH
e que vão ser eles a dinamizar a parte dos DJ´s.
No dia trinta de julho vamos ter os Função Publika. Já é o terceiro ano que vem à EXPOH, sendo
um grupo que traz muito público ao certame. Informou ainda que os preços, ainda não os divulgando,
serão bastante baixos atrevendo-se até a dizer que são os mais baixos neste tipo de certame que se faz nos
concelhos vizinhos, incentivando e estimulando assim para que as pessoas possam sair de suas casas para
se divertirem e para conviverem. No dia trinta e um de julho teremos como cabeça de cartaz os Anjos,
que vêm apresentar um projeto novo; no dia um de agosto a EXPOH Social; dia dois de agostos “Soltem
Talentos”; dia três de agosto DJ Alvim e Manuel Melo; dia quatro de agosto os Black Mamba; cinco de
agosto o Emanuel, seis de agosto o Boss AC e no dia sete de agostos os HMB.
- Ferias Ativas – A Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, juntamente com os vários
pelouros, tem estado a dinamizar um programa para os mais jovens, onde eles têm tido desde atividades
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culturais, desportivas, visita às piscinas municipais, onde a entrada é gratuita, ontem foram à Sotragan,
hoje vão à BLC3, também para perceberem algumas dinâmicas quer de empresas quer de incubadora,
como é o caso da BLC3, para que os jovens também percebam a dinâmica do próprio concelho;
- Cinema ao ar livre, no Largo Ribeiro do Amaral;
- Marchas Populares de Oliveira do Hospital, uma grande iniciativa que juntou muita gente no
Parque do Mandanelho;
- Semana da Igualdade – É uma iniciativa importante onde se realizaram um conjunto de
iniciativas, desde debates a exposições que nos fizeram refletir a cerca da problemática da igualdade,
onde também as nossas jovens do Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital participaram, assim como
todos aqueles que estavam ali no programa mOHve-te, no Largo Ribeiro do Amaral, numa largada
simbólica de balões brancos e onde foram feitas algumas ações de sensibilização, quer no Largo Ribeiro
do Amaral, quer na cidade de Oliveira do Hospital, para despertar a consciência de todos nós para esta
problemática;
- dois de julho – Festival de Natação, no sábado de manhã, nas piscinas municipais, e organizado
pelo CCCPOH
- três de julho – Gala de Ginástica, à noite, no Pavilhão Municipal, onde teremos a participar o
Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital e outros convidados. Na sua opinião temos um concelho
dinâmico, com bastantes atividades, e que vamos tendo muita variedade um pouco por todo o concelho.
Neste momento aproveitou para perguntar a todos os presentes se têm alguma informação, quer de
incitativas quer de atividades das associações que cada um representa e que queiram apresentar aos
elementos presentes. Tomou a palavra o representante da Associação de Jovens de Lagares da Beira que
informou que este ano decidiram avançar com as festas religiosas, a realizar nos dias vinte e seis, vinte e
sete e vinte e oito de agosto onde segmentaram os dias por escalão etário, ou seja, a sexta feira, dia vinte e
seis de agosto será mais direcionada para os jovens onde irão ter os Funil e Abelhinha, no sábado será
uma festa mais popular onde irá estar o Ruizinho de Penacova e no domingo, dia vinte e oito de agosto,
irão ter o Paracetamol e fogo de artificio que ainda estão a ver como é que o irão fazer.
No dia vinte e nove de setembro vão ter a festa da Associação de Jovens de Lagares da Beira com
uma Summer Party, que mais tarde irá ser anunciado o cartaz sendo que pretendem já fazer alguma
divulgação no Sunset. Concluíram dizendo que, para já, são estas as iniciativas que gostariam de incluir
no calendário de atividades.
Não havendo mais nada a anunciar, passou-se ao ponto 3 – Plano de Atividades – nomeadamente o
SUNSET. Começou por mostrar o flyer para todos os presentes poderem ver e apreciar o mesmo,
salientando a inclusão do logótipo de Conselho Municipal da Juventude, uma vez que é sua intenção que
este Conselho passe a ter mais visibilidade e uma maior envolvência e dinamismo. Informou todos os
presentes que o mesmo foi feito com recurso aos serviços do Senhor Ricardo Fidalgo, dos Espirito´s
Club, De seguida passou a dar a informação dos elementos constantes no flyer: em termos de organização
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musical, estarão ao longo dia vários DJ´s como é o caso do Nuno de Araújo, Luis Pereira, Gly, BlackUnit,
Kardoslav, Panchito e o CRISE que é o DJ cabeça de cartaz, sendo que, teoricamente, o que irá trazer
mais pessoas ao evento.
Mais informou que esta é uma iniciativa que está programada para o próximo sábado, dia 2 de
julho, entre as 15:00 e as 00:00, no Complexo das Piscinas Municipais, onde as entradas serão gratuitas,
apelando ao importante envolvimento de todos os presentes não só na divulgação como também na forma
como vão ajudar dentro do próprio recinto, uma vez que a piscina irá estar aberta até às 19:30 e das 19:30
às 00:00 continuamos com a animação e é importante que todos nos ajudemos para que tudo corra bem,
até porque esta é uma iniciativa, também, do Conselho Municipal da Juventude, e é importante p
envolvimento de todos na organização e controlo do evento e dos participantes e o respeito pelas normas
de utilização do espaço e o cumprimento do horário de utilização da piscina, por exemplo.
Uma das tarefas onde será útil colaborar é no controlo dos jovens, e porque haverá uma Festa da
Espuma que vai decorrer na parte dos campos de ténis, sendo importante que quando saírem da mesma,
os jovens, não vão diretamente para a piscina sem passar antes na zona de mangueiras ou de chuveiros.
Mais solicitou a todos os presentes que colaborem na sensibilização e coordenação de todas as
iniciativas que ali vão decorrer.
Relativamente à preocupação de algum jovem ir para a piscina depois das 19:30 o Sebastião
Barbosa, representante da Juventude Socialista, sugeriu que o palco seja colocado longe da piscina. O
Senhor Vereador esclareceu que o palco não vai ficar nas piscinas. Irá ficar na zona da bancada
Durante o dia o que se poderá fazer é rodar as colunas tentando que todo o espaço esteja com
música. A partir das 19:30 podemos direcionar as colunas de modo a que o espaço a ocupar esteja mais
afastado da água. Seguidamente pediu ajuda a todos os presentes, e porque todos têm peso nas
associações que aqui estão a representar, que até sábado nos ajudem a divulgar o evento, quer nas
associações quer nas freguesias, dado ser uma iniciativa que todos podem aproveitar e onde não há
pagamento de entradas/bilhete podendo usufruir de todas as atividades que têm como oferta. Informou
que em simultâneo haverá mais algum entretenimento para quem for ao evento como sejam os
matraquilhos e ténis de mesa. O campo de ténis vai ser dividido. Um dos campos será utilizado para a
prática de ténis e o outro será dividido em duas partes, de um lado serão colocadas duas balizas de hóquei,
para fazer street football, futebol de rua, três contra três, e do outro lado duas tabelas de míni basquetebol
para se fazer, também, três contra três em basquetebol. Irá ser colocada, também, uma rede de voleibol,
no espaço de relva. De seguida perguntou aos presentes quem se disponibilizava para dinamizar as
iniciativas de modo a dinamizarem. Reforçou a ideia de que o que é importante, durante a tarde, é
convidarem jovens para participarem nas diversas iniciativas de modo a dinamizarem míni torneios de
cada uma das modalidades, para que as pessoas não estejam todo o dia só a ouvir musica ou na água,
tendo ali uma oferta de atividades desportivas complementares que poderão ser interessantes. A
Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital informou que se

5

Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social
disponibilizam para dinamizar os torneios de street basquet e de street football. Mostraram, a todos os
presentes, os cartazes que já elaboraram para estes torneios solicitando, caso assim o entendam, alguma
sugestão de alteração. O Senhor Vereador da Juventude analisou o mesmo dizendo que era interessante
colocar as seguintes informações, que já deviam ter sido dadas mas que só hoje teve a confirmação. Ou
seja, das 15:00 às 16:00 vão estar o BlackUnited que vão fazer em conjunto com o DJ Gyl, que entra das
16:00 às 17:00, um workshop de DJ´s. Das 17:00 às 18:30 será o DJ Luís Pereira e a Festa da Espuma.
Devido a este conjunto de iniciativas os torneios deverão realizar-se após as 18:30, sugerindo a duração
de uma hora, ou seja, das 18:30 às 19:30. O DJ Kardoslav vai estar das 18:30 às 19:30, O Nuno Amaral
das 19:30 às 21:00 sendo que o DJ principal, cabeça de cartaz, CRISE, das 21:00 às 22:30. A partir desta
hora e até à meia-noite será o DJ Panchito. Perguntou a todos se concordam com esta programação e com
o horário de atuação DJ Crise, até porque há pessoas que estão a trabalhar e só à noite é que terão a
oportunidade de irem à piscina, ao que nenhum elemento presente fez qualquer comentário.
Mais solicitou que se houver alguém disponível para ajudar a montar o placo, amanhã, dia 1 de
julho, que o dissesse dado ser muito importante o envolvimento de todos em todas as áreas.
Seguidamente perguntou se havia mais alguma proposta que gostariam de fazer, ao que nenhum
elemento presente fez qualquer proposta.
Por último relembrou que no último Conselho Municipal da Juventude, foi proposto pelos
elementos presentes, no plano anual de atividades criar um dia aberto em cada instituição. Ou seja, cada
um dos representantes de cada uma das associações, nas suas localidades, propõe um dia para fazerem
uma iniciativa onde convidaríamos todos os outros elementos das diversas instituições ou associações a
participar, ajudando-nos a divulgar e criar um planos de iniciativas. Alguns elementos tinham sugerido
cinema, quer ao ar livre quer dentro das próprias associações/instituições, outros sugeriram a declamação
de poesia, outros sugeriram ainda musica alternativa. Foi criada uma comissão que ficou de articular e
ajustar o nome da mesma e de darem indicação das atividades e das datas de realização das propostas de
atividades apresentadas. Informou que até hoje não recebemos qualquer tipo de proposta pelo que,
aproveitando o momento, solicitou este pedido de informação, para que quem ficou na comissão reforçar
este envolvimento e esta sensibilização junto dos outros elementos. Deu o exemplo da Associação de
Jovens de Lagares da Beira, que acabou de dar alguns contributos em termos de iniciativas que vão
decorrer em Lagares da Beira, sendo que, uma delas pode, de facto, facilmente ser integrada neste dia
aberto, sendo que é importante ter uma marca da juventude, das diversas coletividades, e que possam
englobar aqui as iniciativas que entendam e que cabem neste tipo de atividade. Mais salientou que o que é
preciso é que apresentem propostas concretas, para podermos avançar com esta iniciativa. Caso contrário
vamos chegar ao ano que vem e, quando fizermos a analise ao plano anual de atividades, vamos constatar
que, mais uma vez, não dinamizamos este tipo de iniciativas.
Informou ainda que ficam todos responsáveis por voltarem a reforçar esta iniciativa e daqui a 15
dias gostaríamos de saber se têm mais alguma atividade ou informação que possa ser dada. Neste
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momento tomou a palavra o Sebastião Barbosa, representante da Juventude Socialista, a informar que
uma das iniciativas que ficou agendada no plano de atividades foi uma Tertúlia entre o Conselho
Municipal da Educação e da Juventude, questionando o Senhor Vereador da Juventude quando acha que
esta Tertúlia pode acontecer, para que não seja mais uma atividade que fique por concretizar. O senhor
Vereador pergunta qual o tema dessa tertúlia ao que o Senhor Sebastião responde que provavelmente será
algo relacionado com a “Educação Agora e o Futuro do Jovens no dia de amanhã”. O Senhor Vereador
propõe, e uma vez que esta iniciativa parte deste Conselho Municipal da Juventude, que enviem uma
proposta em concreto para apresentar ao Conselho Municipal da Educação, ao que o Sebastião Barbosa
respondeu que já abordou sobre o assunto com a Senhora Vereadora da Educação. O Vereador diz que
teremos que levar uma proposta concreta onde se diga que nós temos este tema, estamos dispostos a
dinamiza-lo e agendamos uma data, ou uma proposta de data, para eles poderem debater o tema, a data
proposta para assim se poder articular tudo. Informou que o próximo Conselho Municipal da Educação é
no dia 20 de julho e que se até essa data já tivermos uma proposta, poderá já ser analisada.
Passando ao ponto quatro – Outros Assuntos - o Senhor Vereador da Juventude questionou a
Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital se pretendem dar alguma
informação relativamente a algo relativamente à educação e que queiram também aqui informar os
jovens. O Rodrigo Marques, presidente da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de
Oliveira do Hospital, informou que finalmente conseguiram uma resolução final para a remoção das
placas de amianto, na qual a Câmara Municipal vai comparticipar e vai ser a dona da obra na substituição
das mesmas placas. O Senhor Vereador da Juventude esclareceu que a Câmara Municipal de Oliveira do
Hospital a ser a dona da obra tem a ver com a possibilidade de aceder a umas verbas que estão
relacionados com o Ministério da Educação e que só desta forma, e numa reunião no Ministério da
Educação onde esteve presente o Senhor Presidente da Câmara Municipal e a Associação de Estudantes,
pode ser estabelecida a estratégia para, finalmente, se resolver o problema do amianto na nossa escola, e
onde a Associação de Estudantes têm sido uns fortes aliados quer dos alunos quer da comunidade para
que se resolva esta questão, assim como a Câmara Municipal , que desde o primeiro momento tem estado
ao vosso lado e tem tentado quer abrir portas quer resolver o problema que, neste caso, já se anda a
arrastar à demasiado tempo.
Por ultimo, perguntou se algum presente se quer prenunciar sobre algo mais, pedindo para tratarem
do plano de atividades e do envio de propostas para que também se possa avançar com este assunto.
Solicitou, uma vez mais, ajuda na divulgação da iniciativa do próximo sábado para atrair bastantes jovens
dado que este é um evento direcionado, de forma mais específica, para a juventude e é importante que
todos se envolvam e que para isso é importante que colaborem com a Câmara Municipal porque a
organização também é do Conselho Municipal da Juventude, para que tudo dentro do recinto corra pelo
melhor e para que possamos repetir esta iniciativa mais vezes. Informou ainda que os Bombeiros
Voluntários de Oliveira do Hospital também vão estar presentes a colaborar.
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Perguntou ao representante da Associação dos Amigos da Lajeosa, Rui Pedro, se gostaria de dar
algum contributo ou sugestão relativamente aos torneios que se vão realizar no próximo sábado. O Sr. Rui
Pedro tomou da palavra e sugeriu que deviam aproveitar presença dos DJ´s, durante a tarde, para fazer a
divulgação dos referidos torneios, sensibilizando aqueles que “não leem os cartazes” para estarem
presentes e para participarem.
E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Vereador da Juventude deu por concluída a reunião, pelas
dezoito horas e cinquenta e dois 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, 30 de junho de 2016

________________________________
Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, Prof.

__________________________________
Sebastião Barbosa, Sr.
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