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Ata 12 

---- Ao décimo quarto dia do mês de dezembro 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.º 2. 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. Assim, 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 11; ----------------------------------------------------------- 

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

Período da Ordem do Dia 

1 – Apreciação e emissão de parecer relativo ao orçamento municipal, nos termos do 

disposto no art.º 8.º, n.º 2 do Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude 

(RJCMJ); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- O Senhor Vereador com competências delegadas em matéria de Juventude, Eng.º Luís 

Miguel Almeida iniciou a sua intervenção cumprimentando os presentes, tendo 

prosseguido à chamada nominal. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

que constam da folha de presenças anexa à presente ata. Justificou a ausência António João 

Lopes, representante da bancada da CDU na Assembleia Municipal; a Prof.ª Anabela Soares, 

representante do Conselho Municipal da Educação, membro observador; e o Senhor Nuno 

Filipe dos Santos Lemos, representante da Juventude CDU. ------------------------------------------ 

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

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

Associação Juvenil “Os Columbinos”, do Grupo de Jovens “Chama Viva”, do Agrupamento 

696 do Corpo Nacional de Escutas, do Agrupamento 874 do Corpo Nacional de Escutas, da 



Câmara Municipal de Arganil  
Conselho Municipal de Juventude de Arganil 

Ata n.º 12 
 

 

Página 2 de 5 
 

Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Arganil; da Juventude Socialista; 

da Juventude Social-Democrata; e, por fim, da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento de Escolas de Arganil, membro observador. -------------------------- 

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

11, após a leitura do documento e não se registando intervenções sobre o mesmo, foi 

colocada a votação sendo aprovada com dois votos a favor e uma abstenção. ------------------ 

---- 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: referiu-se à 

particularidade do Mercado de Natal, que na edição de 2018 conta com os “Jogos do 

Hélder”, atividade que visa promover um encontro entre gerações através do contacto dos 

mais novos com jogos em madeira que fazem parte das memórias dos seus pais/avós. No 

mesmo fim-de-semana, Arganil recebe ainda o “Desafio Picos do Açor”, um evento 

vocacionado para a modalidade de trail running composto por três distâncias e uma 

caminhada. Uma iniciativa que a autarquia apoiou, naturalmente, e que permitirá a 

envolvência de um grande número de jovens de Arganil e não só na descoberta dos trilhos 

da Serra do Açor. Contando com cerca de setecentos participantes, espera-se a presença de 

um a dois milhares de pessoas. Posto isto, considerou ser um evento com tudo para dar 

certo, apesar de ser uma estreia. Arganil conta já com campeões nacionais da modalidade, 

André Rodrigues, tricampeão nacional de ultratrail, enquanto o bicampeão, embora do 

concelho vizinho, treina em Arganil diariamente. ------------------------------------------------------- 

---- Referiu-se ao início de mais uma edição das Férias de Natal, com atividades lúdicas, 

culturais e desportivas voltadas para crianças, gratuitas, tendo como novidade a integração 

de ações de caráter solidário e social na programação.  ----------------------------------------------- 

---- Por fim, deu conhecimento da realização do I Encontro de Danças Urbanas, promovido 

pela Associação Juvenil E-Motion, e da perspetiva de novas dinâmicas nesta temática, em 

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

---- Após a comunicação do Senhor Vereador, seguiu-se a intervenção do presidente da 

Associação Juvenil CUME, José Miguel Rodrigues, dando nota de que a associação dirigida 

por este, enquanto parceira do “Desafio Picos do Açor” colaborará voluntariamente em 
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atividades como o secretariado da prova. Terminou informando que pretende proceder a 

uma recolha alimentar para atribuição à Loja Social, em jeito de agradecimento da 

atribuição da sua sede na Casa das Coletividades. ------------------------------------------------------- 

---- Ainda no que concerne ao “Desafio Picos do Açor”, o Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel 

Almeida, reforçou que a necessidade de voluntários numa prova desta magnitude carece 

do envolvimento de todos, enaltecendo a colaboração do Agrupamento de Escolas de 

Arganil enquanto parceiro da iniciativa. -------------------------------------------------------------------- 

---- Interveio a representante do IPDJ. I.P., Dra. Celeste Moura, questionando a duração do 

programa de Férias de Natal e relembrando a data de término da votação do Orçamento 

Participativo Jovem, para o qual solicitou a colaboração do Município de Arganil na sua 

divulgação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Colocando em análise a participação de Arganil nos programas de Juventude, salientou 

o esforço da autarquia em apresentar diferentes iniciativas no âmbito dos projetos do IPDJ, 

I.P. pese embora, lamentavelmente, pela falta de participantes não se realizaram. 

Considerou que a Câmara Municipal de Arganil envidou todos os esforços necessários na 

divulgação da ação, sendo, todavia essencial que as associações locais difundam as 

iniciativas da autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Referiu que em princípio, a Geração Z, as Férias em Movimento, o Programa OTL, serão 

ações de continuidade, esperando que adesão por parte dos arganilenses. ---------------------- 

---- Terminou, fazendo referência aos programas em vigor, de que são exemplos “70 Já” e 

“Namorar com Fairplay”, sugerindo o enquadramento destes no plano de atividades do 

Agrupamento de Escolas de Arganil e/ou na comunidade. --------------------------------------------  

---- O Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel Almeida, esclareceu as questões relacionadas 

com as Férias de Natal: limite máximo de quatro horas sucessivas com interrupção para 

almoço, onde as crianças têm acesso a atividades na biblioteca, piscina, cinema e outras, 

não sendo o objetivo assumir carácter de colónia de férias. ------------------------------------------ 

---- Informou que se perspetiva a criação de uma nova associação juvenil, cujo principal 

objetivo se foca essencialmente no desenvolvimento de iniciativas de voluntariado. Num 

concelho como Arganil, considerou ser extraordinário o envolvimento dos jovens nestas 
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entidades, fundamentais no processo de ajudar os seus pares a prevenir comportamentos 

desviantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- No âmbito da atuação da CPCJ de Arganil, a sua presidente, Prof.ª Graça Lopes, 

agradeceu o apoio prestado pelo Município de Arganil na remodelação do espaço afeto. 

Informou que em 2019, Ano Nacional da Colaboração, promovido pelo Fórum da 

Governação Integrada, será realizada uma atividade onde será necessário o envolvimento 

de todas as associações e jovens, cujo objetivo é a sensibilização da comunidade para a 

proteção de crianças e jovens. Integrado no projeto nacional de parentalidade positiva, 

salientou o envolvimento da CPCJ de Arganil. ------------------------------------------------------------ 

---- Prosseguindo para o ponto 1 do período da Ordem do Dia - apreciação e emissão de 

parecer relativo ao orçamento municipal, nos termos do disposto no art.º 8.º, n.º 2 do 

Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude (RJCMJ) – o Senhor Vereador, Eng.º 

Luís Miguel Almeida, explicou que o orçamento embora não se refira especificamente a 

juventude, devido à obrigatoriedade de implementação da classificação funcional do 

POCAL, subentende-se em rubricas como “desporto, recreio e lazer” e “cultura”. Atividades 

como o “Arganil Rock”, “Arganil Summer Fest”, inserido na Semana da Juventude, podem 

ser encontradas nestas rubricas, bem como atividades planeadas em orçamento da 

“educação”, num investimento de mais de um milhão de euros, de que são exemplo os 

programas “Escola de Verão” e “Escola de Verão Júnior”, “Universidade de Verão”, 

“Programa Exploradores”, “Arganilíadas” e “Arganilíadas Júnior”. Referiu-se à Sala do Futuro 

que será implementada na EB 2/3 de Arganil, o ambiente inovador que se espera para a 

educação num futuro próximo. Regressará a Feira Medieval nos dias três e quatro de maio, 

para o qual o senhor vereador lançou o convite de participação das associações, com um 

expositor cada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Fez referência ao investimento em instrumentos para o Pólo de Arganil do Conservatório 

de Música de Coimbra e salientou a filiação da Escola Municipal de Natação na Federação 

de Natação de Coimbra, possibilitando um ambiente de competição aos jovens de Arganil.- 

---- Na sequência de uma candidatura já aprovada, Arganil, Côja e Piódão terão cobertura 

wifi, frisou. Mencionou ainda as medidas adotadas pela autarquia no que concerne à fixação 

de jovens no concelho: devolução de 5% do IRS aos munícipes com domiciliação fiscal; taxa 



Câmara Municipal de Arganil  
Conselho Municipal de Juventude de Arganil 

Ata n.º 12 
 

 

Página 5 de 5 
 

de IMI e tarifários de água mais baixos do país. Em 2019, a autarquia voltará a dinamizar o 

curso de nadador salvador. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Após os esclarecimentos do Senhor Vereador, seguiu-se a intervenção de Cátia Costa, 

representante da Associação Juvenil E-Motion, congratulando o Município de Arganil pela 

rúbrica do associativismo, a qual revela a preocupação com a juventude, cultura 

organização, diálogo e dinâmicas sociais, questionando quais as associações contempladas.  

---- Respondendo à questão formulada, o Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel Almeida, 

explicou que a atribuição de qualquer apoio se encontra consagrada no Regulamento para 

a Concessão de Benefícios Públicos, estando enquadradas associações juvenis, culturais, 

desportivas e/ou outras, com sede no concelho de Arganil. Esta informação é totalmente 

transparente e pública, sendo inclusive publicada no Boletim Municipal. ------------------------- 

---- Não se verificando mais intervenções, o Senhor Vereador, Eng.º Luís Miguel Almeida 

agradeceu a participação e o envolvimento dos presentes, encerrando a sessão, da qual se 

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

 

   




