
ACTA N.º2 

 

 ------- Ao sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, no Salão Nobre do Edifício da 

Câmara Municipal de Arganil, em Arganil, reuniu pelas dez horas o Conselho Municipal da Juventude, 

na sua segunda reunião, sob a presidência da Senhora Vereadora da Cultura da Câmara Municipal, 

Dra. Paula Dinis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

respondido os seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora da Cultura – Dra. Paula Dinis, a representante do PS da Assembleia Municipal 

– Dep. Rita Gonçalves, o representante da CDU da Assembleia Municipal – Dep. António João Lopes, 

a presidente da JSD de Arganil – Beatriz Sêco, a presidente da Associação Juvenil C.U.M.E. – Inês 

Silva, o presidente da Associação Juvenil Projecto Radical – Ricardo Pereira, a representante do 

Grupo de Jovens Chama Viva – Patrícia Alvoeiro, a representante do Agrupamento CNE 874 de 

Arganil – Lúcia Santos e o representante da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas 

de Arganil – André Vicente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Após a contagem dos presentes e tendo reunido o quórum necessário, usou a palavra a Sra. 

Vereadora da Cultura para ler a Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------  

1. Informações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2. Apreciação e aprovação da acta da reunião do CMJA realizado dia 21 de fevereiro. ---------------------  

3. Apreciação e emissão de parecer sobre o Relatório de Atividades e contas do Município de Arganil 

de 2014 (artigo 15º Regimento Interno do CMJA). ---------------------------------------------------------------------  

4. Programas de Férias para a Juventude – Propostas de atividades do Centro de Atividades Juvenis 

de Arganil e Programa OTL do IPDJ (curta e longa duração). ------------------------------------------------------  

5. Dia Internacional da Juventude - propostas. -------------------------------------------------------------------------  

6. Outros assuntos de interesse. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos. Tomou da palavra a Sra. 

Vereadora da Educação, Prof. Graça Lopes, que referiu a importância do movimento educativo 

concelhio, que tem revelado inúmeras vitórias em concursos regionais e nacionais, realçando o nome 

de Arganil e mostrando que a educação na zona interior do nosso país é frutífera, eficaz e 

consistente. A Sra. Vereadora aproveitou ainda para realçar o trabalho exemplar da Comissão da 

Proteção de crianças e jovens no concelho de Arganil, que cada vez mais tem ajudado crianças 

carenciadas a superar as suas dificuldades e oferecendo-lhes uma melhor qualidade de vida.  ----------  

 ------- Após as informações, foi lida e aprovada por unanimidade a acta número um do Conselho 

Municipal da Juventude em Arganil, do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e quinze.  ------------------  



 ------- Seguidamente usou a palavra a Sra. Vereadora da Cultura, Dra. Paula Dinis, para destacar o 

sector juvenil sobre o qual recai parte da despesa relevante no relatório de contas do Município de 

dois mil e catorze: o apoio associativo, desportivo, o investimento nas piscinas municipais, os apoios 

que a Câmara Municipal confere também ao Agrupamento de Escolas de Arganil, quer ao nível das 

bibliotecas, quer dos prémios do concurso nacional de leitura, como também no que diz respeito aos 

apoios a estágios curriculares e profissionais e à experiência única proporcionada aos estudantes do 

ensino secundário de viverem uma semana na universidade de verão em Coimbra. Perante este 

trabalho, que a Sra. Vereadora considerou um trabalho municipal de retaguarda, que muitas vezes 

não é visível mas que tem a sua repercussão posterior, não se pode ficar indiferente quanto aos 

resultados financeiros envolvidos, pois uma enorme parcela da despesa municipal recai sobre o 

investimento na educação.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi dada a palavra ao Sr. Eng. Filipe Silva que comentou que este assunto deveria ser 

debatido antes da aprovação das contas, antes da Assembleia Municipal, ao que a Sra. Vereadora 

argumentou que uma das reuniões do Conselho Municipal da Juventude é obrigatória depois da 

aprovação das contas em Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao quarto ponto da ordem de trabalhos onde a Sra. Vereadora Paula Dinis informou 

que o programa de férias OTL longa duração é um projeto que pode ser apresentado por jovens, com 

idades compreendidas entre os dezoito e os trinta anos. A Câmara Municipal poderá ajudar como 

parceira mas não poderá ser a promotora nestas candidaturas, uma vez que se trata de valorizar 

ideias e projectos jovens, inovadores, diferentes e autónomos. Neste projeto é ainda dado um 

incentivo a cada monitor, que obterá o custo de dois euros por hora. A Sra. Vereadora realçou ainda 

o funcionamento do Centro de Atividades Juvenil de Arganil que estará aberto durante todo o verão, 

das catorze às vinte horas, com muitas atividades para as crianças e jovens arganilenses, tais como 

jogos, livros, dvd’s e computadores.   -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passando ao quinto ponto da ordem de trabalhos, foi proposto aos presentes que enviassem 

sugestões de atividades a realizar no Dia Internacional da Juventude (doze de agosto de dois mil e 

quinze), para o endereço de e-mail da Câmara Municipal de Arganil. --------------------------------------------  

 ------- Outros assuntos de interesse foram ainda abordados, nomeadamente: --------------------------------  

Usou a palavra o Sr. Deputado Eng. António João Lopes, para referir que o programa europeu 

Ciência Viva seria também uma excelente proposta para os jovens e as associações irem conhecer e 

participar, pois este programa já teve algumas repercussões no concelho de Arganil.  ----------------------  

 ------- Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que será 

assinada, depois de aprovada, por todos os participantes. ----------------------------------------------------------  


