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Ata nº 13 

 -----Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, no 

Salão Nobre do Edifício da Câmara Municipal de Arganil, em Arganil, reuniu, pelas 

dezoito horas, o Conselho Municipal da Juventude, na sua décima terceira reunião, 

sob a presidência do Senhor Vereador com competências legadas na área da 

Juventude da Câmara Municipal, Dr. Luís Almeida, em substituição do Sr. Presidente.- 

-----Dado que foi esperado o tempo necessário que o regimento obriga, por falta de 

quórum, deu-se início aos trabalhos após trinta minutos. .--------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador, após cumprimentar todos os presentes, procedeu à chamada 

nominal, sendo que responderam os seguintes elementos: representante do 

Agrupamento de Escuteiros de Arganil, representante da Associação Juvenil CUME, 

representante da E.A.J. – E-Motion, Associação Juvenil, grupo de jovens Chama Viva 

e representante do CDU, Dr. João Lopes. ----------------------------------------------------------- 

-----O Dr. Luís Almeida apresentou ainda algumas justificações de ausências que se 

faziam sentir, “tais como o representante do PSD na bancada municipal, a 

representante da associação juvenil Active Causes, o representante da juventude do 

CDU, a representante do IPDJ em representação da Dra. Catarina Durão e a 

representante da associação de pais do Agrupamento de Escolas de Arganil. (...) Dar 

nota de que a associação juvenil CUME se faz representar por Beatriz Luzio em lugar 

do seu presidente”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Após a contagem dos elementos presentes, usou a palavra o Dr. Luís Almeida 

para ler a Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------- 

Período antes da Ordem do Dia:  

1 – Apreciação e votação da Ata n.º 12. ------------------------------------------------------ 

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 artigo 8.º, n.º 2 do Regime Jurídico dos Conselhos 

Municipais de Juventude (RJCMJ). ------------------------------------------------------------ 
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-----Em seguida, passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, sendo que foi 

lida a ata doze do Conselho Municipal da Juventude de Arganil, e aprovada com três 

abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---O Dr. Luís Almeida deu conhecimento e congratular-se pelo facto de Arganil ter mais 

uma associação juvenil, Act – Active Causes, somando um total de seis associações 

deste carácter, dinamizando o seu concelho. Nas suas palavras “nenhuma das 

associações juvenis vem para ocupar o espaço da outra, antes pelo contrário, todas 

são bem-vindas e todas se complementam”. O Dr. Luís Almeida deu também 

conhecimento da iniciativa “Inspira-te” que irá ocorrer nas escolas de Arganil, São 

Martinho e Coja, que irá abordar o tema “as crianças e as novas tecnologias” e da 

quarta edição do Mercado de Natal, de 11 a 15 de dezembro, onde haverá lugar para 

os aclamados “Jogos do Hélder”, entre outras atividades. Neste mesmo fim-de-

semana vai ter lugar a segunda edição do desafio “Picos do Açor”, onde já conta com 

mil e duzentos inscritos, o que trará duas a três mil pessoas ao concelho. Haverá 

também entre 19 de dezembro e 3 de janeiro, a iniciativa das férias de natal, onde 

haverá vários workshops e, entre os quais, o Dr. Luís Almeida agradeceu a 

colaboração da E.A.J. - E-Motion, Associação Juvenil, através da escola de dança “E-

Motion Dance School”, com workshops de dança e taekwondo, onde o público-alvo 

são crianças dos seis aos doze anos e com workshops de teatro com o grupo TEIA, da 

associação juvenil CUME. Também houve a nota de que o Município foi. Vangloriado 

com a bandeira verde com palma, reconhecendo o mérito pelas suas dinâmicas em 

prol da comunidade, bem como a atribuição de medalha de ouro na sua escola de 

natação. Já haviam sido a primeira escola de natação do país com um torneio 

certificado e, aliado à formação dos seus atletas, é agora um regozijo a atribuição 

desta qualificação. Após este momento informativo, o Sr. Vereador deu a palavra aos 

presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Dr. João Lopes, representante da CDU questionou o âmbito desta nova 

associação juvenil, dando também conta de algumas propostas de natureza desportiva 

para a realização durante as férias de verão, por exemplo, nas albufeiras do rio Alva e 

rio Ceira. No âmbito de atividades culturais, sugeriu a divulgação de alguns 

monumentos. O Dr. João Lopes também mencionou os Colóquios de Poesia, que 

dinamizara várias vezes na aldeia da Esculca, sendo uma forma de levar novos 

públicos a aldeias mais isoladas. Sugeriu ainda a criação de alguns colóquios que 

visam a partilha de informação sobre a criação de emprego jovem no concelho.---------- 
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-----Neste sentido, o Dr. Luís Almeida, respondeu que a Act é uma associação juvenil 

portuguesa, ainda que com denominação em nome inglês e que promove iniciativas 

de ordem cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra a representante da E.A.J. – E-Motion, Associação Juvenil, 

Professora Inês de Castro, felicitando o Município de Arganil pela realização de mais 

um Concelho Municipal da Juventude, sendo um “momento profícuo para as 

dinâmicas associativas e juvenis”, sublinhando a colaboração da E-Motion não só nas 

férias desportivas com a “abertura das portas da escola de dança “E-Motion Dance 

School”,, a todas as crianças e jovens inscritos nesse programa, mas também na 

participação dos seus grupos de dança no Mercado de Natal, as THE BOOGIES – 

grupo de danças urbanas – e a COMPANHIA DE BAILADO ARGANILENSE – de 

dança clássica e contemporânea”. A representante mencionou realçou ainda “a 

colaboração que, de facto, as associações não se imiscuem no trabalho umas das 

outras mas colaboram” mencionando as inúmeras parcerias efetuadas entre a E-

Motion, o IPDJ e o Agrupamento de Escolas de Arganil. Lançou ainda dois convites 

aos presentes, um para o espetáculo de natal, a realizar no dia vinte e dois de 

dezembro na Casa da Cultura de Góis, intitulado “Não nos roubem o natal” (note-se 

que a realização deste espetáculo num concelho diferente prende-se com a logística, 

impossível no auditório de Arganil, uma vez que vão participar 92 crianças e jovens em 

palco, oriundas de Arganil, Góis, Tábua, Penacova e Oliveira do Hospital, dançando 

hip-hop, ballet e dança contemporânea). O segundo convite prende-se com a 

realização do Encontro de associações juvenis do distrito de Coimbra (EAJDC), 

organizado pela FAJDC (Federação das Associações Juvenis do Distrito de Coimbra) 

nos próximos dias 6, 7 e 8 de dezembro, em Coimbra. Note-se que este EAJDC “já 

passou por Arganil há dois anos e, nesta lógica de ser acolhida pelos vários concelhos 

do distrito de Coimbra, passará este ano pela cidade de Coimbra, sendo um evento 

que reúne dezenas de associações e uma centena de jovens”, por isso, a 

representante desafiou as associações presentes a inscreverem-se e “aprenderem 

com outras associações e estruturas”. Por último, a representante lançou um desafio 

ao Município de Arganil de se alistar à Rede Nacional de Municípios Amigos da 

Juventude, preconizada pela FNAJ (Federação Nacional de Associações Juvenis), 

“uma plataforma onde os Municípios podem difundir as suas boas práticas e aprender 

com os demais municípios, bem como conhecer as políticas europeias, sendo que os 

Municípios que adiram terão o selo de aderentes. Realce-se que a plataforma 

trabalhará com base no documento Plano Estratégico para a Juventude no Poder 
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Local, oriundo das nove cimeiras que a FNAJ desenvolveu e que juntara técnicos, 

associações juvenis, jovens e agentes políticos”. -------------------------------------------------- 

-----O representante do Agrupamento de Escuteiros de Arganil, questionou ainda o 

Município em relação ao usufruto de uma viagem que, com a presença de crianças e 

jovens, impõe a existência de sistemas de retenção. Assim sendo, o representante 

questionou o Município de Arganil quanto à inexistência de autocarros do Município 

com este sistema e quais as possibilidades de solucionar este problema. ------------------ 

-----A representante da Associação Juvenil CUME referiu que também estará presente 

no Mercado de Natal, com a TEIA e que realizará também uma recolha de alimentos a 

favor do Canil Municipal. Sublinhou ainda que também a associação gostaria de obter 

o esclarecimento em relação ao sistema de transportes, uma vez que a partir deste 

ano vamos ter o estágio do Açor, em parceria com a Filarmónica de Arganil e este 

também inclui crianças e, como tal, também não tivemos direito ao autocarro e 

precisamos também de uma solução para efetuar algumas atividades lúdicas ao longo 

da semana do estágio”.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Dr. Luís Almeida começou por agradecer as palavras de Inês de Castro sobre o 

seu reconhecimento das dinâmicas do Município, congratulando-a por fazer parte dos 

órgãos sociais da FNAJ, “o facto de termos uma associação juvenil do concelho 

presente é sempre ótimo, e a representatividade, ainda mais num órgão nacional é 

uma mais valia, e que se traduza também numa mais valia no nosso associativismo 

local. Relativamente à rede dos Municípios Amigos da Juventude, agradecemos que 

nos faça chegar o documento, ainda que para nós será fácil uma vez que o Município 

de Arganil já faz grande parte desse trabalho na candidatura para as Autarquias 

familiarmente responsáveis. Relativamente ao Plano Estratégico para a Juventude no 

Poder Local, pude-me inscrever numa cimeira e trocar uma série de ideias e, quando 

assim é, resulta numa mais valia, pois podemos e devemos sempre aprender com os 

outros e os outros connosco”. Quanto à questão do sistema de retenção dos 

autocarros, afirmou que “o Município rege-se pelo Regulamento para a Concessão de 

Benefícios Públicos. O nosso autocarro não cumpre com a legislação para o 

transporte de crianças e jovens porque não tem sistemas de retenção, logo, não pode 

transportar crianças e jovens. Daí que para estes dois casos o nosso autocarro não 

possa ser cedido. Daqui pode-se figurar que, à semelhança do que acontece com o 

Agrupamentos de Escolas, existam apoios pontuais” referindo ainda que em relação a 

2020 estão a ser revistos os Regulamentos, nos quais todas as associações foram 
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chamadas a dar o seu contributo, sendo que “esta teria sido uma ótima oportunidade 

para darem o vosso contributo em relação a esta temática”. ----------------------------------- 

-----Passando para o ponto da ordem do dia, ponto único, o Dr. Luís Almeida, procurou 

explicar o âmbito do orçamento na área da juventude. O Orçamento, apesar de não 

dizer explicitamente “juventude” esta está inserida em rúbricas como “desporto, recreio 

e lazer”, “educação” ou “cultura”, uma vez que o POCAL não contém a designação 

“juventude”. Desta forma, o Dr. Luís Almeida sublinhou o investimento estrutural na 

área da educação, consumindo superior a um milhão de euros, onde se encontram os 

transportes para as piscinas municipais, as fichas escolares, programas como o 

“Realiza-te” ou o “Inspira-te”, a Escola de Verão, o Programa Exploradores, as 

Arganilíadas e Arganilíadas Júnior, o “Arganil Rock”, o “Arganil Summer Fest integrado 

na Semana da Juventude” as Noites de Verão. Também se encontram os apoios às 

associações juvenis, culturais e desportivas e diversas iniciativas de férias nas 

interrupções letivas, além das medidas de apoio e fixação dos jovens e das famílias, 

“nomeadamente somos um dos poucos municípios que retribui os 5% do IRS a que 

tinha direito para os munícipes com domicílio fiscal no concelho, temos a taxa da IMI 

mais baixa do país, os tarifários de água dos mais baixos do país, tarifários inclusive 

para famílias numerosas, alguns exemplos que contribuem” para que os jovens e 

famílias apostem na fixação no concelho. O Dr. Luís Almeida sublinhou a aposta do 

Município na Praia Fluvial da Peneda da Talhada, uma intervenção no Poço da Cesta 

nos Cepos e as novas piscinas em São Martinho da Cortiça e um investimento forte no 

alargamento da zona industrial da Relvinha, oeste, à parte da requalificação da zona 

este para “permitir num futuro próximo atrair empresas, emprego e fixar populações”.  

Finalizando, o Dr. Luís Almeida deu a palavra aos presentes, estando ao dispor para 

quaisquer questões e contributos. ---------------------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra o Dr. João Lopes, para afirmar que “temos de olhar para a riqueza 

das nossas planícies” contribuindo para “Arganil se tornar numa zona tão importante e 

tão produtora de postos de trabalho como qualquer outra”. Considerou ainda de 

interesse o trabalho com a Escola Superior Agrária de Coimbra e com a Cooperativa 

Agrícola de Arganil, de forma a promover trabalhos de investigação de interesse. Por 

último, sublinhou o “Plano de Arborização”, com planos bem definidos, solicitando 

mais informação sobre estes planos.------------------------------------------------------------------- 

-----Para dar resposta, o Dr. Luís Almeida referiu que este Orçamento “tem 5,3 milhões 

de euros para o desenvolvimento económico”, tendo vários projetos em curso, 
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sobretudo para trabalhar também no que diz respeito à integração de migrantes, pois 

já é quase meio milhar de habitantes no concelho deste grupo.-------------------------------- 

-----Nada mais havendo a tratar neste ponto, o Dr. Luís Almeida colocou a emissão de 

parecer do Conselho Municipal da Juventude em relação ao Orçamento, sendo este 

favorável por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----Sendo assim, o Dr. Luís Almeida agradeceu o contributo dos vários membros 

desejando um santo e feliz natal e um ótimo ano novo, repleto de iniciativas em 

colaboração com o Município. --------------------------------------------------------------------------- 

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




