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---- Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, no Salão Nobre do edifício 

da Câmara Municipal de Arganil, sito na Praça Simões Dias, em Arganil, reuniu pelas dezoito 

horas, o Conselho Municipal da Juventude, sob presidência do Senhor Vereador da 

Juventude da Câmara Municipal de Arganil, Eng.º Luís Miguel Almeida. -------------------------- 

---- De acordo com o n.º2. do art.º 17.º do Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Juventude de Arganil, na ausência da maioria dos membros à hora designada, a reunião 

iniciar-se-á decorridos trinta minutos. Face ao exposto, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

iniciou-se a sessão com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------- 

Período antes da Ordem do Dia 

Ponto 1 - Apreciação e votação da ata n.º 10; ------------------------------------------------------------ 

Ponto 2 - Outros assuntos de interesse. -------------------------------------------------------------------- 

Período da Ordem do Dia 

1 - Eleição de dois secretários que, conjuntamente com o Presidente, constituirão a mesa 

de Plenário, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 18.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de 

fevereiro, alterada e republicada pela Lei n. º 6/2012, de 10 de fevereiro; ----------------------- 

2 - Eleição de um representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal 

de Educação, nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 8/2009, na sua atual redação; ------------- 

3 - Apreciação e votação da proposta de Regimento do Conselho Municipal de Juventude de 

Arganil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Vereador incumbido do Pelouro da Juventude, Eng.º Luís Miguel Almeida 

iniciou a sua intervenção cumprimentando os presentes, frisando a importância da afluência 

de membros do Conselho Municipal de Juventude de Arganil, atendendo à tendência 

contrária, verificada em reuniões anteriores. ------------------------------------------------------------- 

---- Compareceram na sessão os membros do Conselho Municipal de Juventude de Arganil 

que constam da folha de presenças anexa à presente ata, incluindo a Dr.ª Elisabete Oliveira, 

Coordenadora do CLDS 3G + Inclusiva, enquanto participante externo. Justificou a ausência 

a Prof.ª Maria da Graça dos Prazeres Ferreira Lopes, Presidente da Comissão de Proteção 
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de Crianças e Jovens de Arganil, membro observador; a Dr.ª Catarina Durão, Diretora do 

Instituto Português da Juventude e do Desporto, I.P.; e o Senhor Nuno Filipe dos Santos 

Lemos, representante da Juventude CDU. ----------------------------------------------------------------- 

---- Não justificaram a ausência: os representantes da bancada do PS na Assembleia 

Municipal, da Associação Juventude Adventista, do Projeto Radical – Associação Juvenil, da 

Associação Juvenil “Os Columbinos”, do Agrupamento 696 do Corpo Nacional de Escutas, 

do Agrupamento 874 do Corpo Nacional de Escutas e da Juventude Socialista. -----------------

  

---- Iniciado o ponto 1 do período antes da Ordem do Dia - apreciação e votação da ata n.º 

10, a Senhora Cátia Costa, em substituição da representante da E-MOTION – Associação 

Juvenil referiu o facto de se encontrar redigido na ata em apreciação a inexistência de uma 

rubrica que apoie diretamente a juventude, questionando a existência de desenvolvimentos 

quanto a essa temática. ----------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel Almeida, esclareceu que, apesar da não existência 

de uma rubrica específica destinada ao apoio da juventude, tal não significa a 

impossibilidade de atribuição de apoios aos jovens, uma vez que todos os apoios/subsídios 

concedidos às associações juvenis, às associações desportivas e à educação visam apoiar 

esta faixa etária. Em suma, o orçamento para a juventude encontra-se, portanto, repartido 

por várias rubricas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Findas as intervenções, procedeu-se à votação da ata nº 10. Atendendo que a maioria 

dos presentes não estivera na sessão ao qual respeitava, registaram-se sete abstenções e 

um voto a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel Almeida, prosseguindo para o ponto 2 - outros 

assuntos de interesse, apresentou um conjunto de medidas e atividades desenvolvidas 

por/em parceria com a Câmara Municipal de Arganil dirigidas à juventude, nomeadamente, 

os protocolos celebrados com as associações juvenis, a realização do Arganil Rock que conta 

com a sua décima primeira edição e as iniciativas em parceria com o Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) referentes às atividades de Ocupação de Tempos Livres 

(OTL): iniciativas que visam contemplar várias faixas etárias - até aos doze anos; dos doze 

aos dezoito anos; e dos dezoito aos trinta anos. Referiu que a preocupação de tornar esta 

oferta abrangente surgiu com a necessidade sentida no ano transato, onde existiu uma 
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lacuna no que concerne a atividades dirigidas à faixa etária mais alta. Assim, efetuaram-se 

cinco candidaturas às atividades de OTL de curta duração a decorrer em várias freguesias 

do concelho, dinamizadas por diferentes monitores (maiores de idade). Referiu ainda a 

existência de atividades de OTL de longa duração, nas quais um jovem maior de idade 

poderá criar o seu projeto pessoal em parceria com uma entidade, sendo que apresenta 

uma estrutura mais complexa. Neste âmbito, terminou mencionando outro projeto, o qual 

ainda sem aprovação, referente a atividades de voluntariado jovem nas florestas. ------------

---- Divulgou o Orçamento Participativo Jovem do Instituto Português do Desporto e da 

Juventude, I.P., apelando ao envolvimento de todos; apresentou os programas da 

Universidade de Verão, da Escola de Verão Júnior da ESEC e o programa Exploradores da 

Escola Superior Agrária, que partilham o objetivo do município premiar os alunos de maior 

mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Frisou a existência de uma nova sala na Biblioteca – a Sala Jovem, que contará com um 

grande leque de atividades e o programa integrado das Férias de Verão 2018 para as 

crianças dos 6 aos 12 anos. ------------------------------------------------------------------------------------

---- Por fim, mencionou a Semana da Juventude do município, que decorrerá entre treze e 

dezassete de agosto, terminando com o Arganil Summer Fest, organizado pela Associação 

Juvenil CUME, pelo Projeto Radical – Associação Juvenil e pela Associação Juvenil - Chama 

Viva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Após a comunicação do Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel Almeida, seguiram-se 

algumas intervenções dos membros presentes, principalmente no que concerne à Semana 

da Juventude e às atividades a serem desenvolvidas nesse âmbito. Questionou-se ainda o 

método de divulgação e organização, sugerindo-se a criação de parcerias com entidades 

destintas, nomeadamente com as Filarmónicas do concelho, Agrupamento de Escolas de 

Arganil, Conservatório, entre outras. ---------------------------------------------------------------------- 

---- Face às questões colocadas, o Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel Almeida esclareceu 

que o Arganil Summer Fest será precedido por uma festa sem álcool com o intuito de 

promoção de bons hábitos de consumo. -------------------------------------------------------------------

---- No seguimento dessa informação, a Dr.ª Elisabete Oliveira, Coordenadora do CLDS 3G 

Arganil + Inclusiva, sugeriu fazer um concurso de cocktails sem álcool. ---------------------------

----- Por sua vez, a Dr.ª Nídia Mateus, representante da Associação de Pais do 
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Agrupamento de Escolas de Arganil, propôs a realização de um arraial sem álcool, à 

semelhança da organização levada a cabo no passado por essa Associação. Sugeriu ainda a 

possibilidade de se realizar alguma atividade, direcionada a pais e filhos. Neste sentido, 

dirigiu-se à Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Arganil, questionando a 

possibilidade de organização de uma aula de ginástica rítmica no pavilhão da Escola 

Secundária de Arganil, dado a existência de jovens interessados nessa modalidade. ----------

---- A Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Arganil, Dr.ª Anabela Soares, 

confirmou a possibilidade com a ressalva de que será necessária a presença de um professor 

e caso a atividade seja lucrativa, a cedência do espaço será cobrada. ------------------------------ 

---- Após a apresentação destas sugestões, as quais o Senhor Vereador Eng.º Luís Miguel 

Almeida agradeceu, fez referência às Arganilíadas e às Arganilíadas Júnior, eventos 

organizados em parceria entre o Município de Arganil e o Agrupamento de Escolas de 

Arganil, que espelham a colaboração entre as duas entidades. Solicitou mais sugestões de 

atividades a ser futuramente realizadas. ------------------------------------------------------------------- 

 ---- Respondendo a esse apelo, a Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Arganil, 

Dr.ª Anabela Soares, sugeriu a realização de eventos de cinema ao ar livre que envolvesse 

os mais jovens. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Por sua vez, a Dr.ª Elisabete Oliveira, Coordenadora do CLDS 3G Arganil + Inclusiva 

referiu a implementação do Orçamento Participativo Jovem a nível municipal e recordou 

uma atividade organizada que consistia em visitar pessoas idosas, em freguesias mais 

isoladas, no Dia dos Avós. --------------------------------------------------------------------------------------  

---- A Senhora Francisca Andrade, em substituição do representante da Associação de 

Estudantes do Agrupamento de Escolas de Arganil em referência à sugestão anterior, 

enquanto participante da atividade no ano anterior, afirmou ser uma experiência 

extremamente gratificante. ----------------------------------------------------------------------------------- 

---- No que concerne ao Orçamento Participativo Jovem municipal, Nuno Neves, em 

substituição do representante da Associação Juvenil CUME recomendou que as atividades 

propostas nesse orçamento sejam executadas por jovens. ------------------------------------------- 

---- O Senhor André Vicente, representante da bancada social-democrata na Assembleia 

Municipal expôs uma preocupação sua, uma vez que considera aprender-se pouco na 
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escola, sobre cidadania e vida pública, defendendo a existência de atividades que colmatem 

essa lacuna.  

---- Em concordância, a Dr.ª Anabela Soares referiu a extrema importância desse assunto 

frisando que deveria ser abordado, essencialmente, o poder local. ---------------------------- 

 ---- Por sua vez, Cátia Costa considerou que a escola deveria assumir um papel fundamental 

na divulgação desses assuntos. ------------------------------------------------------------------------------ 

---- O Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel Almeida afirmou a total abertura e interesse dos 

órgãos de poder local em fomentar a participação cívica dos jovens. ------------------------------ 

---- Apresentando mais uma sugestão, a Dr.ª Nídia Mateus, referiu a criação de empregos 

de verão para os jovens a partir dos dezasseis/dezassete anos e considerou as candidaturas 

para as atividades de Ocupação de Tempos Livres bastante burocráticas, fator que poderá 

influenciar a candidatura dos jovens. ----------------------------------------------------------------------- 

---- Embora concordando com o anteriormente exposto, o Senhor Vereador, Eng.º Luís 

Miguel Almeida, reafirmou a disponibilidade do Município de Arganil em ajudar aqueles 

que tiverem interesse em inscrever-se. -------------------------------------------------------------------- 

---- Face à história, monumentos e urbanização do concelho, o Senhor Eng.º António João 

Lopes, representante da bancada CDU na Assembleia Municipal propôs que jovens entre 

os dezasseis e os vinte anos servissem de guias aos turistas. Neste sentido, o Senhor André 

Vicente sugeriu a existência de uma parceria com o Curso Profissional de Turismo, frisando 

que essa possibilidade não será facilmente exequível, uma vez que os alunos já estariam em 

período de férias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Regressando ao tema das atividades de Ocupação de Tempos Livres, a Dr.ª Elisabete 

Oliveira considerou o regresso das atividades bastante positivo, embora ainda não seja algo 

muito significativo. Porém, considera importante perceber, durante este ano, de que forma 

funcionam os OTL para, num próximo ano, haver mais atividades deste tipo. Dado que 

Arganil não tinha histórico de candidaturas para atividades de ocupação de tempos livres, é 

natural que não tenha havido mais bolsas este ano, como afirmou o Senhor Vereador. 

Porém, estas atividades dependem das pessoas que nelas estiverem interessadas, pelo que 

é preciso apelar à participação. Depois de mais alguns esclarecimentos relativos aos OTL, a 

Dr.ª Elisabete Oliveira recordou que, há alguns anos, na Semana da Juventude, foi 
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organizada uma conversa informal com figuras do poder local e que se poderia fazer 

novamente o mesmo, convidando, por exemplo, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Arganil. Dessa forma, os mais jovens aproximar-se-iam do poder local e compreenderiam 

de que forma ele está estruturado. -------------------------------------------------------------------------- 

---- Prosseguindo para o ponto n.º 1 do período da ordem do dia - eleição de dois secretários 

que, conjuntamente com o Presidente, constituirão a mesa de Plenário, nos termos do 

disposto no nº 5 do artigo 18.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e republicada 

pela Lei nº 6/2012, de 10 de fevereiro - procedeu-se à eleição nominal dos dois secretários, 

tendo havido seis votos para a Associação Juvenil E-MOTION, cinco votos para a Associação 

Juvenil CUME, dois votos para a Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de 

Arganil e um voto para o representante na Assembleia Municipal da Coligação Democrática 

Unitária. A Associação Juvenil E-MOTION e a Associação Juvenil CUME têm, doravante, a 

função de secretariar o Sr. Vereador da Juventude. ----------------------------------------------------- 

-- De seguida, no que concerne ao ponto nº 2 - eleição de um representante do Conselho 

Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação, nos termos do artigo 10º da 

Lei nº 8/2009, na sua atual redação - procedeu-se à eleição, tendo havido quatro votos para 

a Associação Juvenil CUME, dois votos para a Associação de Estudantes e um voto para a 

Associação Juvenil E-MOTION. A Associação Juvenil CUME será, então, representante do 

Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação. -------------------------- 

-- Por fim, deliberou-se acerca do ponto nº 3 - apreciação e votação da proposta de 

Regimento do Conselho Municipal de Juventude de Arganil. ----------------------------------------- 

 ---- O Senhor André Vicente decidiu pronunciar-se sobre o Regimento relativamente ao 

ponto nº 2 do art.º 4, uma vez que a frase não estava completa a nível sintático e semântico, 

e relativamente ao ponto nº 3 do art.º 15º, tendo proposto um aditamento “em data e 

horário”. Devendo a frase ficar “As reuniões do Conselho Municipal de Juventude de Arganil 

devem ser convocadas em data e horários compatíveis com as atividades académicas e 

profissionais dos seus membros”. Em relação ao ponto nº 2 do art.º 4.º, proceder-se-á a 

uma revisão do Regimento de forma a perceber o lapso. --------------------------------------------- 

---- De seguida, o Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel Almeida, colocou o ponto n.º 3 a 

votação, tendo o Regimento sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------- 
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-- Terminado o período da Ordem do Dia, o Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel Almeida 

agradeceu a participação e o envolvimento de todos os presentes, acrescentando que, 

embora nem todas as ideias apresentadas durante a sessão possam ser concretizadas, o 

Executivo tê-las-á em consideração. Apelou que, numa próxima sessão, os participantes 

trouxessem ideias mais amadurecidas para colocar a votação. ----------------------------------- 

---- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, 

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

 

 

 

   




