
ACTA N.º3 

 

 

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

da Câmara Municipal de Arganil, em Arganil, pelas dezoito horas realizou-se a reunião do conselho 

municipal da juventude, sob a presidência da Exma. Vereadora da Juventude e do Desporto Dra. Paula 

Dinis em representação do Exmo. Presidente da Câmara de Arganil, Eng.Ricardo Pereira 

Alves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A Vereadora da Juventude e Desporto – Dra. Paula Dinis, , o representante da CDU da Assembleia 

Municipal – Dep. António João Lopes, a presidente da JSD de Arganil – Beatriz Sêco,  o representante 

da Associação Juvenil Projecto Radical – Miguel Alves, representação da CPCJ – Vereadora Graça 

Lopes. e representação do IPDJ – Dra. Celeste Moura. --------------------------------------------------------------  

 ------- Tendo justificado a sua ausência os seguintes membros: a representante do PSD da Assembleia 

Municipal – Dep. Rita Marques, a representante do PS da Assembleia Municipal – Dep. Rita Gonçalves, 

a presidente da Associação Juvenil C.U.M.E. – Inês Silva e o representante da JS de Arganil- Filipe 

André Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

vereadora, para dar as boas vindas e informar o motivo da reunião, no seguimento da ordem de 

trabalhos enviada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi dada a palavra ao Sr. Deputado António João Lopes para apresentar as suas propostas ao 

Conselho Municipal da Juventude contempladas em ANEXO I. ---------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente usou a palavra a Presidente da JSD – Beatriz Sêco para apresentar as propostas 

ao Conselho Municipal da Juventude contempladas em ANEXO II. ----------------------------------------------  

 ------- Foi dada a palavra ao representante da associação juvenil projecto radical – Miguel Alves que 

referiu que achava pertinente a proposta que o Sr. Deputado António Lopes trouxe ao conselho sobre 

a possível vinda do conservatório de música de Coimbra, através da instalação de um pólo em Arganil.  

 ------- Usou da palavra a Dra. Celeste Moura, representante do Instituto Português do Desporto e da 

Juventude com fim de esclarecer as políticas de juventude e desporto e quais os apoios para o seu 

desenvolvimento, especialmente as candidaturas no âmbito do projecto Erasmus +. ------------------------  



 ------- A Dra. Graça Lopes interveio salientando todas as propostas e a pertinência das mesmas e 

enquanto representante da CPCJ referiu um estudo que desenvolveram numa faixa etária 

compreendida dos 0-18 anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por fim usou da palavra a Sra. Vereadora salientando a importância desta reunião e das 

propostas apresentadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 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. ----------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO I 

 

Propostas para o Plano Municipal (2016) – 16/OUT/2015 – CDU 

 

CULTURA – criação do núcleo do conservatório de música de Coimbra em Arganil. Dado existirem 

alunos que diariamente se deslocam a Coimbra o investimento da câmara municipal de Arganil é só 

em instalações para o que se pode usar a ex-cerâmica. Os responsáveis são pagos pelo conservatório 

de Coimbra. Apoio a Filarmónica, Grupos Corais, jovens. 

- Difusão do filme “Maria cheia de Graça”; 

- Projecto “Cuidados com a Internet” 

- Curso do ISPA – “Empreendedorismo para mulheres e jovens” 

ENSINO – Difusão do livro “A brincar vamos associar” editado pelo montepio e fundação das 

colectividades da cultura e recreio. 

- Divulgação, debate e aplicação pelas escolas e colectividades. 

- Investimento: Custo dos livros. 

CRIAÇÃO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – Atribui um valor (5-10%) do orçamento para seu 

votado e participado por eleitores. Forma de aumentar o interesse dos jovens. 

CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO – Visita a programar pelo secretariado ao rebanho industrial 

do Piódão e à IPSS do Barril do Alva. 

CONVIVIOS – Esculca (coja) com visita a monumento medieval.  

                        Serra da Aveleira – casa do guarda-florestal perto da aveleira (Arganil) durante a 

primavera. Iniciativas a promover pelo secretariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO II 

 

Propostas da comissão politica da JSD de Arganil 

 

 

I. Juventude em sentido estrito 

 

 Dia municipal da Juventude – um dia organizado pela CMA, numa lógica de roteiro pelo 

concelho sendo que em cada freguesia existiam várias actividades e que o final do dia 

culminasse no parque verde urbano – sub-paço. 

 

Propostas de actividades que podiam contemplar este dia: 

Concerto de Bandas Jovens (preferencialmente do concelho de arganil), Insufláveis, Mega Aula de 

Zumba, Aeróbica, actividades contra a obesidade, campanha contra uso excessivo de álcool, peddy 

paper cultural, Defesa do ambiente, protecção dos animais, actividades pró-empreendedorismo, 

campanha contra gravidez na adolescência,  

 

 Formações/workshops nas escolas – cidadania activa- participação cívica, funcionamento 

das instituições, simulações de assembleias municipais, suporte básico de vida e primeiros 

socorros. 

 

 Criação do cartão jovem municipal  

 

 Fundo Social jovem – em parceria com diversas entidades (agrupamentos de escolas, IPSS, 

Empresas) da vila de arganil, sob a coordenação da camara municipal, visa apoiar todos os 

estudantes com dificuldades económicas na prossecução dos seus estudos. 

 

II. Promoção do Concelho de Arganil 

 

 Criação de uma secção dentro do actual site da Câmara, em que se expõe as vantagens 

do concelho para atrair o investimento privado – por exemplo, que em termos fiscais temos 

taxa mínima de IMI, isenção de derrama municipal, que temos uma incubadora de Empresas 

no IET, com capacidade para receber ainda várias empresas e empreendedores, etc. 

 

 Criação de aplicação para telemóvel - turismo dinâmico, com agenda cultural, identificação 

dos pontos turísticos perto com explicação. 

Exemplo: 

 http://moveoporto.com/ 

porto paralelo http://visitporto.travel/Visitar/Paginas/Apps/appsmoveis.aspx 

www.oportoinsight.com 



 

III. Empreendedorismo 

 

 Criação do Prémio “Jovem Empreendedor do Ano” para Arganilenses ou empresários que 

se fixem no Concelho de Arganil.  

 

 Programas de impulso ao empreendedorismo – em parceria com o IEFP, formar, apoiar e 

seleccionar projectos com viabilidade.  

 

 Estimular a internacionalização.  

Promoção de encontros empresariais semestrais sobre potenciais mercados de exportação para 

empresas de Arganil – exemplos Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Chile, 

Peru, México, entre outros). Estes encontros seriam promovidos pela Câmara em cooperação com a 

AICEP (agência para o investimento e comércio externo de Portugal), com as Câmaras de Comércio 

dos respectivos países e com a AIP (Associação Industrial Portuguesa) por exemplo. 

 

IV. Desporto 

 

 Torneios Municipais de Desporto 

torneios de futebol e/ou tenis que normalmente são utilizados apenas para competições mais 

profissionais. 

Programa Municipal dirigido a crianças e jovens - dinamizar as  modalidades de: Futsal, Dança, 

Natação, Andebol e Ténis. 

Objectivo 

o Facilitar o acesso às infra-estruturas desportivas (tanto escolares, como das autarquias e das 

associações) que permita uma participação segura nas actividades físicas 

o  Alargar o leque de modalidades desportivas, indo ao encontro das necessidades e interesses 

dos diferentes grupos de jovens (crianças e jovens não seleccionadas nos clubes federados, 

grupos de risco ou desfavorecidos) 

 

 Programa de Fomento do desporto aventura, aproveitando-se as condições naturais e 

infraestruturas. 

 

V. População sénior 

 

 Programa sénior desportivo – ligação entre centros de dia e lares de idosos e os 

equipamentos municipais de desporto por actividades direccionadas pra os idosos, com vista 

a melhorar a qualidade de vida dos idosos através dos benefícios da prática de actividade física 

regular, dar a oportunidade de estabelecer interacções sociais e obter algum suporte social.  

 



 Criação do Cartão Munícipe Sénior – que permita beneficiar de um conjunto de apoios a nível 

social, cultural, desportivo, de lazer e de saúde. Três escalões, conforme a situação económica 

de cada um. 

o Apoiar os beneficiários na aprendizagem e lazer ao longo da vida, nomeadamente nas 

áreas da formação, da cultura e do desporto; 

o Apoiar os beneficiários nas despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos ou 

de pequenas beneficiações na sua residência. 

o Contribuir para a promoção da qualidade de vida dos beneficiários, através de 

descontos, isenções e apoios por parte desta Câmara Municipal na aquisição e 

utilização de bens e serviços municipais; 

 

Com a implementação deste cartão e do cartão jovem, estamos a fazer algo mais do que tábua, 

ou seja, estamos a promever a solidariedade intergeracional criando ao mesmo tempo dois 

instrumentos que melhoram a vida das pessoas de diferentes faixas etárias. 

 

VI. Cidadão com deficiência 

 

 Criar o Provedor do Cidadão com deficiência 

Principais responsabilidades: 

o elaborar recomendações aos órgãos e serviços competentes com vista a corrigir aspectos que 

dificultem a mobilidade e acessibilidade 

o assinalar o incumprimento da legislação no âmbito da sua esfera da acção e promover acções 

de formação, sensibilização e esclarecimento em matérias relacionadas com a mobilidade e 

acessibilidade dos Cidadãos com Deficiência. 

o Fazer o acompanhamento das políticas sociais de integração.  

o Sinalização de barreiras arquitectónicas 

o Organização de eventos, como o Dia Municipal do Cidadão com Deficiência, Congressos, 

Seminários, Conferências. 

 

 

 

 

 

 

 


