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 Ao sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, no Salão 

Nobre do Edifício da Câmara Municipal de Arganil, 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 Almeida, em substituição do Sr. 

Presidente da autarquia, Dr. Luís Paulo Costa.   

Embora a sessão estivesse agendada para as dezassete horas e trinta minutos, 

de acordo com o ponto 2 do art.º 17 do Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Juventude de Arganil “Se a maioria dos membros não estiver à hora designada, esta 

iniciar-se-á decorridos trinta minutos, com o número de membros presentes”.   

 O Sr. Vereador, após cumprimentar todos os presentes, usou da palavra para ler 

a Ordem de Trabalhos. 

1. Apreciação e aprovação da Ata n.º 9 da reunião do CMJA realizado no 

passado dia 12 de abril de 2017; 

2. Apreciação e emissão de parecer nos termos do disposto no artigo 8º, n.º 

2 do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude; 

3. Eleição de um membro para integrar o Conselho Municipal de Educação 

de Arganil. 

4. Outros assuntos de interesse. 

 

Usou novamente da palavra o Sr. Vereador para proceder à chamada nominal, 

sendo apresentadas quatro justificações por parte dos elementos 

o A representante do IPDJ – Dra. Celeste Moura; 

o O representante da juventude CDU – Nuno Filipe Lemos; 

o A representante do CPCJ – Profª Graça Lopes, 

sendo que responderam os seguintes elementos: 

o O Sr. Vereador da Juventude – Eng.º Luís Almeida; 

o O representante da Associação Juvenil CUME – José Rodrigues; 

o A representante da Projecto Radical – Associação Juvenil – Tânia Neves; 

o O representante da Associação de Estudantes – Ricardo Moreira. 

Em seguida passou-se ao ponto número um da ordem de trabalhos (Apreciação 

e aprovação da Ata n.º 9 da reunião do CMJA realizado no passado dia 12 de abril de 

2017), tendo sido esta aprovada com um voto a favor com as abstenções dos seguintes 

elementos: 

o Luís Almeida 
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o Tânia Neves; 

o Ricardo Moreira; 

Seguidamente passou-se ao ponto número dois da ordem de trabalhos 

(Apreciação e emissão de parecer nos termos do disposto no artigo 8º, n.º 2 do 

Regulamento do Conselho Municipal da Juventude). O Sr. Vereador indicou ainda que a 

documentação foi distribuída e que este parecer é decorrente da lei que confere ao 

Conselho Municipal da Juventude poderes para a emissão do parecer, não vinculativo, 

sobre o orçamento e as grandes opções do plano para o ano de 2018, aprovado em 

reunião de câmara e depois submetido à Assembleia Municipal. Este descreveu ainda 

sucintamente os pontos principais do investimento alocado pelo município direcionado 

aos jovens referindo que, pese embora, não existir uma rúbrica associada à juventude, 

este investimento se traduz em diversas rúbricas que, directa ou indiretamente 

beneficiam a qualidade de vida dos mais jovens e que, tornam o concelho mais atrativo 

à sua fixação. Entre outras referências, destaque para o regresso do festival Arganil 

Rock, apoios ao associativismo, investimentos em áreas como educação, desporto e 

lazer.  

 Em seguida usou da palavra o representante da Associação Juvenil C.U.M.E., José 

Rodrigues agradecendo o apoio do Município de Arganil mencionado que têm estado 

sempre do lado das associações juvenis, mais concretamente, e no que diz respeito à 

C.U.M.E. e ao seu departamento de teatro, na cedência de espaços para ensaios sempre 

que necessário, no apoio facultado nas Noites de Verão e no convite à animação do 

evento a realizar no Piódão no âmbito das Aldeias Históricas de Portugal. Agradeceu 

ainda a nova sede que será entregue brevemente e indicou ainda pretendem preparar, 

em conjunto com as restantes associações organizadoras do Arganil Rock, uma atividade 

no Verão para assinalar o Dia Internacional da Juventude. Mencionou ainda que estarão 

sempre disponíveis para as atividades que o município considere pertinente a sua 

participação. 

Seguidamente usou da palavra a representante da Projecto Radical – Associação 

Juvenil, Tânia Neves, agradecendo também o apoio prestado pelo município de Arganil 

nas suas atividades mencionando ainda que estarão sempre disponíveis para as 

atividades que o município pretenda realizar. 

Em seguida usou da palavra o Sr. Vereador, Eng.º Luís Almeida, agradecendo as 

opiniões indicando que é gratificante ouvir as mesmas, sendo sinal que o esforço do 

município é reconhecido.  

Seguidamente passou-se ao ponto número três da ordem de trabalhos (Eleição 

de um membro para integrar o Conselho Municipal de Educação de Arganil), tomando 

novamente a palavra o Sr. Vereador, Eng.º Luís Almeida, indicando que devido à falta da 

maioria do número de membros do Conselho Municipal da Juventude de Arganil, 

necessária para a realização da eleição, este ponto teria de ficar para a próxima ordem 

de trabalhos do próximo Conselho Municipal da Juventude de Arganil. 



         Câmara Municipal de Arganil  
Conselho Municipal de Juventude de Arganil 

Ata n.º 10 
 

Em seguida passou-se ao ponto número quatro da ordem de trabalhos (Outros 

assuntos de interesse) tendo a palavra o Sr. Vereador, Eng.º Luís Almeida, onde 

mencionou que solicitou alguns indicadores das atividades realizadas para a juventude 

para que fossem distribuídos pelos membros do conselho para um melhor 

conhecimento das atividades realizadas pelo município e da sua abrangência. Indicou 

também que se encontra a decorrer a votação para o Orçamento Participativo Jovem 

Portugal. Seguidamente indicou os vários eventos que se irão realizar e que envolvem 

várias associações juvenis do concelho, nomeadamente, as Lendas do Açor no âmbito 

do evento 12 em Rede - Aldeias em Festa das Aldeias Históricas de Portugal, o Jantar de 

Aniversário da Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior 

Politécnico, o Encontro Distrital de Associações Juvenis do Distrito de Coimbra, dando 

enfase ao evento Fábrica de Natal.  

Propôs o Sr. Vereador, ao abrigo do artigo 11º do Regimento, convidar a 

participar no próximo Conselho Municipal da Juventude, a Coordenadora do CLDS3G, 

figura de reconhecido mérito, cujo trabalho e experiência junto dos jovens, se considera 

uma mais-valia para este fórum, tendo sido deliberada por unanimidade.  

Agradeceu ainda a presença dos estreantes no Conselho Municipal da Juventude 

indicando que este se trata de um fórum de ideias que deve ser participado para que 

num espaço próprio poderem apresentar as suas ideias e os seus projetos. 

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. 

 

 




