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Ata nº 5

-----Ao segundo dia do mês de Abril do ano de dois mil e dezasseis, no Salão Nobre

do Edifício da Câmara Municipal de Arganil, em Arganil, reuniu, pelas dez horas, o

Conselho Municipal da Juventude, na sua primeira reunião, sob a presidência da

Senhora Vereadora da Juventude da Câmara Municipal, Dra. Paula Dinis, em

substituição do Sr. Presidente.--------------------------------- -----------------------------------------

-----A Sra. Vereadora, após cumprimentar todos os presentes, procedeu à chamada

nominal, sendo que responderam os seguintes elementos: -------------------------------------

-----A Senhora Vereadora da Juventude – Dra. Paula Dinis, o representante da CDU

da Assembleia Municipal – Dep. Eng. António João Lopes, a representante da JSD de

Arganil – Ivone Borges, o representante da Associação Juvenil C.U.M.E. – Nuno

Neves, o presidente da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de

Arganil – Miguel Teixeira e o representante da Juventude Comunista Portuguesa de

Arganil – Nuno Lemos.----------------------------------------------- -------------------------------------

-----Também estiveram presentes, enquanto observadores, a representante do IPDJ,

Dra. Celeste Moura e a Sra. Vereadora da Educação, Prof. Graça Lopes.------------------

-----Após a contagem dos elementos presentes, usou a palavra a Sra. Vereadora da

Juventude para ler a Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------------

1 – Apreciação e votação da Ata n.º 4, de 13 de novembro de 2015. -----------------

2 – Aprovação do relatório de atividades de 2015. -----------------------------------------

3 – Apreciação das propostas de atividades para 2016 do Conselho Municipal

de Juventude de Arganil. --------------------------------------------------------------------------

4 – Apreciação e votação sobre o logótipo identificador do Conselho Municipal

da Juventude de Arganil. --------------------------------------------------------------------------

5 – Apreciação e votação da proposta de nomeação de um grupo de trabalho

para definir as atividades para 2016. ----------------------------------------------------------

6 – Apreciação e votação da proposta para criação de um cartão jovem

concelhio. --------------------------------------------------------------------------------------------
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7 – Apreciação e votação da proposta de atividade “Dia Mundial da Juventude” -

roteiro concelhio. ------------------------------------------------------------------------------------

8 – Outros assuntos de interesse. -------------------------------------------------------------

-----Em seguida, passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, sendo que foi

lida a ata número quatro do Conselho Municipal da Juventude de Arganil, do dia treze

de novembro de dois mil e quinze, e aprovada por unanimidade. -----------------------------

-----Antes da aprovação do relatório de atividades de 2015, o Sr. Deputado Eng.

António João Lopes aproveitou para referir que considerava que os relatórios de

atividades deviam ser mais específicos e incluir alguns outros assuntos tratados,

aprofundando, por exemplo, a questão das informações e das propostas para o Dia

Mundial da Juventude, e não apenas a ordem de trabalhos de cada reunião. Seria

melhor, portanto, fazer um breve relato do que foi abordado em cada reunião, para

que, no ano seguinte, se tivesse uma perceção mais clara de tudo aquilo que se fez no

Conselho Municipal da Juventude. --------------------------------------------------------------------

-----A Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis, concordou com o Sr. Deputado

Eng.º João Lopes, referindo ainda que as atas têm a informação mais pormenorizada.

-----Passou-se à votação do relatório de atividades de 2015, que foi aprovado por

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---De seguida, avançou-se para o quarto ponto da ordem de trabalhos (apreciação e

votação sobre o logótipo identificador do Conselho Municipal da Juventude de Arganil),

sendo que o Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de

Arganil, Miguel Teixeira, ao aperceber-se de que houve um engano no que toca à

ordem de trabalhos, alertou a Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis, que,

conjuntamente com os restantes elementos, considerou que o melhor seria tratar

deste ponto e, depois, abordar o ponto número três. ---------------------------------------------

-----Fez-se, então, a numeração dos logótipos identificadores (da imagem um à

imagem quatro), sendo que a Dra. Celeste Moura perguntou se não seria boa ideia

fazer uma alusão ao concelho de Arganil, tendo em conta que existem inúmeros

Conselhos Municipais da Juventude. -----------------------------------------------------------------

-----Após se ter ouvido a opinião da Dra. Celeste Moura, foi feita a votação das

imagens, sendo que o representante da Associação Juvenil CUME, Nuno Oliveira
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Neves, o representante da Juventude Comunista Portuguesa de Arganil, Nuno Lemos,

e o Sr. Deputado Eng.º João Lopes votaram na imagem um, ao passo que o

Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Arganil, Miguel

Teixeira, a representante da Juventude Social Democrata de Arganil, Ivone Inês

Borges, e a Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis, votaram na imagem

quatro. Tendo em conta que houve empate, decidiu-se que a Sra. Vereadora da

Juventude, Dra. Paula Dinis, desempataria, pelo que o Presidente da Associação de

Estudantes da Escola Secundária de Arganil, Miguel Teixeira, argumentou a favor da

quarta imagem, considerando que representa envolvimento, ao estar inserida num

hemiciclo, e que remete para algo como um concelho romano e, de seguida, o

representante da Associação Juvenil CUME, Nuno Neves, referiu que a primeira

imagem é mais apelativa por apresentar representações de figuras humanas que

mostram dinamismo. -------------------------------------------------------------------------------------

----A Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis, pediu, então, à Dra. Celeste

Moura que se pronunciasse acerca das imagens, tendo esta afirmado que prefere a

primeira imagem, pois a última revela mais divisão e fragmentação, enquanto a

imagem número um remete para um trabalho coletivo em prol da juventude. -------------

-----A Sra. Vereadora da Juventude pediu ainda auxílio à Sra. Vereadora da Educação,

Prof.ª Graça Lopes, que também disse preferir a imagem número um, uma vez que as

figuras humanas em interação simbolizam melhor o objetivo do Conselho Municipal da

Juventude. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Posto isto, a Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis, decidiu que seria

utilizada a imagem número um como logótipo identificador. ------------------------------------

-----Após esse aspeto, foram lidas as várias propostas de atividades para 2016 do

Conselho Municipal da Juventude de Arganil, sendo que o Sr. Deputado Eng. António

João Lopes interveio e fez algumas sugestões, tais como a realização de passeios

com carácter lúdico/pedagógico, a criação de um núcleo de urbanismo histórico, o

contacto com comunidades estrangeiras e a organização de exposições de fotografias,

vídeo e cinema, de modo a dinamizar Arganil e fazer com que os jovens conheçam o

seu concelho, os seus problemas e as suas potencialidades. ---------------------------------

-----A Sra. Vereadora sintetizou as propostas do Sr. Deputado Eng. António João

Lopes e referiu que, embora não houvesse um orçamento especializado, caso se

decidisse concretizar alguma das propostas apresentadas, a Câmara aprovaria. --------
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-----Após isso, o Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de

Arganil, Miguel Teixeira deu o seu parecer e disse que considerava importante

auscultar os jovens acerca dos seus maiores problemas e preocupações, como, por

exemplo, a falta de condições da Escola Secundária de Arganil, tendo mostrado, aliás,

vontade de fazer esse mesmo diagnóstico junto dos alunos do Ensino Secundário. -----

-----Em relação ainda ao mesmo tema, o representante da Juventude Comunista

Portuguesa de Arganil, Nuno Lemos, tomou da palavra e afirmou que, como os jovens

dão vida a Arganil, durante as férias letivas, esse dinanismo em Arganil reduz

significativamente, pelo que é importante, na sua opinião, existirem programas que

visem a prática de desporto, podendo estes ser feitos em parceria com o Agrupamento

de Escolas de Arganil e partindo do diagnóstico proposto pelo Presidente da

Associação de Estudantes da Escola Secundária de Arganil. ----------------------------------

-----A Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis, achou que a ideia apresentada

era pertinente. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Dra. Celeste Moura usou, de seguida, a palavra, tendo afirmado que gostou da

proposta de Miguel Teixeira, pois seria uma maneira de averiguar qual a melhor forma

de chegar aos jovens. Considerou ainda que era importante, tal como havia referido o

Sr. Deputado Eng. António João Lopes, que os jovens se envolvessem no concelho,

dinamizando-o através da organização autónoma de atividades. Propôs ainda que

houvesse sessões com algum representante do projeto Erasmus+, de forma a mostrar

às associações e aos jovens como é que se podem envolver ao nível do voluntariado

europeu e da mobilidade. Referiu também que o IPDJ poderia dar a conhecer os seus

programas às associações do concelho, indo ainda ao encontro da proposta do

representante da Juventude Comunista Portuguesa de Arganil, Nuno Lemos. ------------

-----Tanto a Dra. Celeste Moura como o representante da Juventude Comunista

Portuguesa de Arganil, Nuno Lemos, reforçaram a ideia de que é importante fazer um

diagnóstico de modo a ver quais são os interesses efetivos dos jovens. --------------------

-----Seguidamente, a Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis, mencionou que,

realmente, nem sempre há envolvimento dos jovens nas atividades que lhes são

endereçadas, pelo que é necessário trabalhar em conjunto e encontrar respostas para

tal problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Arganil

afirmou que muitos jovens não vivem exatamente em Arganil e que não se deslocam

até cá para participarem nas atividades que lhes são apresentadas.-------------------------
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-----Posto isto, Ivone Borges, representante da Juventude Social Democrata de

Arganil, argumentou que o melhor seria apostar, então, nas diversas freguesias e

dinamizá-las. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Sra. Vereadora da Juventude respondeu que, apesar das atividades oferecidas

pelo CAJ (Centro de Atividades Juvenis) e apesar de o Gabinete de Desporto

promover o bem-estar e a saúde dos mais jovens em vários pontos do nosso

concelho, os jovens parecem não se envolver naquilo que lhes é dirigido. -----------------

-----A Sra. Vereadora da Educação, Professora Graça Lopes, concordou com esse

facto e mencionou que as bolsas concedidas aos melhores alunos do Agrupamento de

Escolas de Arganil para conhecerem a Escola Superior de Educação de Coimbra e a

Universidade de Coimbra são, muitas vezes, rejeitadas e os alunos não desejam

contactar com o universo do Ensino Superior. -----------------------------------------------------

-----Tendo em consideração os comentários anteriores, o Sr. Deputado Eng. António

João Lopes declarou que, para que houvesse mais empenho da parte dos jovens,

dever-se-iam chamar outras associações e preparar eventos mais aliciantes. -------------

-----Seguindo a mesma linha de raciocínio, a Dra. Celeste Moura propôs uma

organização de debates e conversas na rádio, ou utilizando as redes sociais, em que

os jovens falassem para e sobre o grupo etário a que pertencem. ---------------------------

-----A Sra. Vereadora da Juventude abordou, em seguida, a questão de trazer a

Arganil alguém do IPDJ, sendo que a Dra. Celeste Moura mostrou todo o interesse em

fazê-lo e o representante da Associação Juvenil CUME, Nuno Neves, considerou esta

iniciativa muito pertinente para os jovens do concelho. --------------------- ---------------------

-----Tomou a palavra o Sr. Deputado Eng. António João Lopes que declarou que é

importante motivar as associações, visto que, inicialmente, haviam comparecido ainda

algumas associações ao Conselho Municipal da Juventude, mas, ultimamente, o

número de presenças tinha vindo a diminuir. Sugeriu, então, que houvesse uma maior

divulgação deste Conselho na rádio/televisão, através de debates e diálogos, ou que

se implementasse um sistema com base em senhas de presenças para garantir a

adesão de mais elementos. Tendo ainda em conta que muitas destas associações

têm, na direção, elementos adultos, é importante chegar à camada jovem e fazê-la ver

a importância deste órgão. Questionou, em seguida, a Dra. Celeste Moura acerca de

como é o envolvimento dos jovens nos concelhos vizinhos. ------------------------------------
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-----A Dra. Celeste Moura respondeu que a falta de adesão era um problema geral e

que, aliás, isso se denotava no movimento associativo, que tem vindo a diminuir. Urge,

portanto, inverter esta tendência para que os jovens sejam cidadãos plenos e ativos,

pelo que a sugestão de realizar debates na rádio, por exemplo, seria uma mais-valia,

caso fossem os próprios jovens a falar com jovens. A Dra. Celeste Moura disse ainda

que a utilização da Internet podia também ser útil para a motivação dos jovens. ---------

-----Sendo assim, a Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis, agradeceu o

contributo dos vários membros e recomendou que fosse feito, numa reunião com o

secretariado, em data a definir, um documento com as várias propostas abordadas até

então. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Em seguida, falou-se do quinto ponto da ordem de trabalhos, que consistia na

votação para a elaboração de um grupo de trabalho para definir as atividades para

2016. A Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis, asseverou que o melhor seria

não nomear já um grupo e fazer-se apenas o documento com as várias propostas

tratadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O representante da Associação Juvenil CUME, Nuno Oliveira Neves, enquanto

secretário da reunião, mostrou-se disponível, bem como o Presidente da Associação

de Estudantes, Miguel Teixeira, para reunir com a Sra. Vereadora, tendo ainda a Dra.

Celeste Moura dito para a contactarem caso tivessem alguma dúvida nessa reunião. –

-----Alegando novamente que havia vários elementos ausentes, a Sra. Vereadora da

Juventude, Dra. Paula Dinis, considerou que o sexto ponto da ordem de trabalhos

(Apreciação e votação da proposta para a criação de um cartão jovem concelhio)

deveria ser discutido numa próxima reunião para que houvesse uma abrangência

maior, não tendo qualquer membro presente discordado. ---------------------------------------

-----Foi, então, apreciada a proposta da atividade “Dia Mundial da Juventude” – roteiro

concelhio, que foi considerada, pelo representante da Associação Juvenil CUME,

Nuno Neves, uma boa proposta, após a Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula

Dinis, ter explicado em que é que consistia essa atividade. Reforçou-se ainda o facto

de ser necessário auscultar os jovens para que se compreenda melhor quais são as
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preferências e elaborar um roteiro apelativo. Foi decidido, por isso, que se deveria

votar mais tarde este ponto. -----------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, e como constava na ordem de trabalhos, foram debatidos outros

assuntos de interesse, como a realização de um diagnóstico acerca dos problemas

dos jovens que frequentam ensino secundário em Arganil, seguindo a proposta do

Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Arganil. O

Presidente da Associação de Estudantes mostrou, novamente, que seria difícil

envolver todos os alunos e saber as suas opiniões, tendo a Dra. Celeste Moura

questionado se haveria possibilidade de tal inquérito ser feito em aulas de TIC para

garantir a participação da comunidade discente, ao que foi respondido, pelo

representante da Associação Juvenil CUME, Nuno Neves, que nem todas as turmas

tinham TIC. Concluiu-se, assim, que se teria de chegar aos jovens em causa de outra

forma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi dada a palavra à representante da Juventude Social Democrata de Arganil,

Ivone Borges, que anunciou que a associação da qual faz parte tem como objetivo

investir, nos próximos dois anos, em informação política para os jovens,

nomeadamente para os do Ensino Secundário, de modo a consciencializá-los para a

política e torná-los cidadãos mais ativos.------- -----------------------------------------------------

----- A Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis, agradeceu todos os contributos,

que considerou profícuos, realçando, então, que se faria depois uma reunião com o

secretariado e que a proposta de realização de um diagnóstico junto dos alunos do

Ensino Secundário relativo aos seus problemas e preocupações é de extrema

importância. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Arganil,

Miguel Teixeira, mostrou, em relação ao assunto da falta de motivação dos jovens,

que muitos deles já estão focados no mercado do trabalho e não têm disponibilidade

ou vontade de participar nas atividades que lhes são dirigidas. -------------------------------

-----O representante da Associação Juvenil CUME, Nuno Oliveira Neves, alegou ainda

que o facto de os alunos terem uma grande pressão sobre si e terem de estudar

bastante contribui para um certo “desleixo” da sua parte. ---------------------------------------
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----Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente

ata, que será assinada, depois de aprovada, por todos os participantes. ----------------------


