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Ata nº 14 

 -----Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, em formato 

misto, presencialmente no auditório da Biblioteca Municipal Miguel Torga de Arganil e 

via zoom, reuniu, pelas dezoito horas, o Conselho Municipal da Juventude, na sua 

décima quarta reunião, sob a presidência do Senhor Vereador com competências 

delegadas na área da Juventude da Câmara Municipal, Engº. Luís Almeida, em 

substituição do Sr. Presidente.--------------------------------------------------------------------------- 

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

nominal, sendo que responderam os seguintes elementos: presidente da CPCJ de 

Arganil, professora Maria José Silva, o coordenador do CLDS4G, Dr.º Rui Reis, a 

senhora diretora do Agrupamento de Escolas de Arganil, Dr.ª Anabela Soares o Senhor 

Deputado da Assembleia Municipal, representante da CDU, Eng.º João Lopes, o 

representante da Associação Juvenil CUME, Eng.º José Miguel e o representante do 

agrupamento de escuteiros 696 de Coja, José Castanheira. ----------------------------------- 

---Tendo justificado a falta, a associação juvenil Chama Viva, o Senhor Deputado da 

Assembleia Municipal, representante do PSD, André Vicente, a Associação Juvenil 

Active Causes, na pessoa da sua presidente, Mariana Costa a Associação de Pais na 

pessoa da sua presidente, Marta Mendes, o representante da associação juvenis da 

CDU, Nuno Lemos e a representante do IPDJ, Dr.ª Celeste Moura. -------------------------- 

-----O Senhor Vereador Eng.º Luís Almeida, começou por referir que sendo a reunião 

em formato misto, era espectável que as associações juvenis aderissem mais à reunião. 

Parabenizou a Senhora Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Arganil, professora Maria José Silva, pelas suas novas funções.------------------------------- 

-----Após a fase inicial das presenças, usou a palavra o Senhor Vereador Eng.º. Luís 

Almeida para dar início aos trabalhos referidos na convocatória: ------------------------------ 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão e Votação da Acta do Concelho Municipal da Juventude nº14 

realizada no dia 27 de novembro de 2020. 
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 --- Não havendo pedidos de intervenção, o Senhor Vereador do Pelouro da Juventude, 

Eng.º Luís Almeida, colocou a Acta à votação tendo sido votada com dois votos a favor 

e três abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 

nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ------------------------ 

2 – Outros assuntos de interesse ---------------------------------------------------------------- 

---Usou da palavra o Senhor Vereador do Pelouro da Juventude, Eng.º Luís Almeida, 

para informar que estava ali presente o senhor coordenador do CLDS, Dr.º Rui Reis, 

que de acordo com o regimento do Conselho Municipal da Juventude pode estar 

presente enquanto membro observador do CMJ, havendo necessidade de emitir uma 

deliberação dos membros com direito a voto. Referiu ainda que é muito importante 

este parceiro uma vez que o seu plano de ação é também virado para a área de 

intervenção com e para a juventude. Colocada a questão e não havendo ninguém a 

opor-se, deu-se continuação aos trabalhos. ----------------------------------------------------- 

---O Senhor Vereador do Pelouro da Juventude, Eng.º Luís Almeida, referiu ainda 

que devido à situação pandémica pela qual estamos a passar devido ao Covid19, as 

atividades agendadas e programadas no âmbito da juventude, viram-se forçadas a 

serem canceladas, tais como as da páscoa, verão, desportivas, semana da 

juventude, os programas dos exploradores em articulação com o Agrupamento de 

Escolas, universidade de verão, escola de verão júnior. Os eventos em parceria com 

a s Associações Juvenis, como por exemplo o Arganil Rock, o Arganil Summer Fest, 

entre outras. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---Apenas se conseguiram dinamizar duas noites de verão, com duas Associações 

Juvenis, porque se realizaram ao ar livre. -------------------------------------------------------- 

---Tendo sido um ano atípico, e que quebrou completamente a dinâmica do 

associativismo juvenil e não só, o Município decidiu que em dois mil e vinte iria manter 

o apoio dado referente a dois mil e dezanove, como forma de apoio, estímulo à 

atividade e como forma de mitigação das suas dificuldades, uma vez que se têm 

vindo a realizar eventos. ------------------------------------------------------------------------------- 

---No primeiro trimestre ainda se conseguiram realizar as ações previstas no projeto 

Inspira-te, do plano intermunicipal de prevenção ao abandono escolar e promoção 

do sucesso educativo da região de Coimbra e ainda terminar com “chave de ouro”, 

com o evento Glocal daqui para o mundo. ------------------------------------------------------- 

---Deu nota ainda que o Município de Arganil inscreveu-se na rede dos Municípios 

Amigos da Juventude, uma iniciativa da Federação Nacional das Associações 
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Juvenis, onde se pretende alcançar e obter o selo Município Amigo da Juventude, 

com a implementação de políticas de juventude.----------------------------------------------- 

---Entre outras iniciativas e em colaboração com outras entidades parceiras, o 

Município colaborou ainda na candidatura Bairros Saudáveis, recebeu pela quarta 

vez o prémio autarquia familiarmente responsável, através da política fiscal atrativa, 

por exemplo com a devolução dos 5% do IRS aos munícipes, taxa de derrama 0 para 

as empresas, IMI familiar, transportes escolares gratuitos, atividades lúdicas e 

desportivas gratuitas, comparticipação de medicamentos a munícipes carenciados 

jovens, mais jovens e menos jovens, entre outras atividades que são elegíveis para 

estes reconhecimentos. -------------------------------------------------------------------------------- 

---O IPDJ, através da Dr.ª Celeste Moura pediu para dar informação sobre dois duas 

ações. Uma é designada por “Vamos Salvar o Mundo”, que já foi articulada hoje com 

o Agrupamento de Escolas, e que consiste em esclarecer os jovens para o efeito da 

Covid19 e a outra são os “Campos de Trabalho Internacionais – CTI1” e que neste 

momento já estão abertas as candidaturas para as entidades promotoras (de 1 a 31 

de dezembro de 2020). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

fazendo referência à importância dos estágios de juventude, realizados no Município 

de Arganil com os alunos do Agrupamento de Escolas de Arganil, nas mais diversas 

áreas, como por exemplo, Museologia e que ainda se conseguiram fazer, tendo sido 

uma mais-valia para os alunos quer ao nível prático, quer ao nível do conhecimento.- 

---Foi dada a palavra ao senhor Coordenador do CLDS4G, Dr.º Rui Reis, que 

agradeceu o facto de poder estar presente e de seguida fez uma breve apresentou 

das ações que fazem parte dos eixos do plano de ação, principalmente no âmbito da 

Juventude.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---De seguida foi dada a palavra à Senhora Presidente da CPCJ de Arganil, que 

referiu a importância da juventude na comunidade e manifestou em forma de 

questão, a ausência da juventude no CMJ bem como nos fóruns adequados à sua 

faixa etária, enaltecendo o trabalho que tem vindo a ser realizado em função dos 

jovens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Teve a palavra o Senhor Deputado da Assembleia Municipal Eng.º António João 

Lopes, que questionou a situação do autocarro propriedade do Município não estar 

a ser cedido às entidades. ---------------------------------------------------------------------------- 

---Falou ainda de terrenos propriedade do Município localizados na freguesia da 

Benfeita onde há mais de quarenta anos que não são utilizados. ------------------------- 
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Salientou ainda a importância dos passeios efetuados pelo concelho com o objetivo 

de dar a conhecer o património concelhio bem como a atribuição do prémio Autarquia 

Familiarmente Responsável. ------------------------------------------------------------------------- 

---Usou da palavra o Eng.º José Miguel, representante da Associação Juvenil Cume, 

para agradecer o apoio do Município ao longo deste ano, tendo sido um ano 

particularmente muito difícil. Referiu que enquanto associação fizeram de tudo para 

não estarem parados, adaptando-se à nova realidade. --------------------------------------- 

--- Exemplo disso foi o projeto da criação de máscaras sociais, em parceria com 

voluntárias e as juntas de Freguesia de Folques e Arganil, que depois de criadas 

foram distribuídas pela população. ----------------------------------------------------------------- 

---Outro exemplo foi a criação do concurso de fotografia designado por “Recantos do 

meu Concelho” com o objetivo de divulgar o Concelho. ------------------------------------- 

---Reorganização da linha de merchandising para venda, como forma de angariar 

alguma verba para a associação, atualizar e reorganizar o site da associação, 

apostaram muito na divulgação de ações a decorrer pelo concelho organizadas pelas 

mais diversas entidades, como por exemplo a dádiva de sangue, debates online, 

sugestões diárias para os jovens irem fazendo durante o confinamento. ---------------- 

---Em parceria com o Município e o CLDS4G, foram visitadas as pessoas mais 

isoladas e idosas da União das Freguesias de Cepos e Teixeira, em que consistia 

levar afeto à distância, entre muitas outras, como a intervenção através de mãos de 

obra na candidatura Bairros Saudáveis.-----------------------------------------------------------

----------- 

---Foi dada a palavra à Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Arganil, Dr.ª 

Anabela Soares que salientou a importância do sítio do associativismo no Glocal, 

enaltecendo o CMJ. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---A importância da realização do Cinedita e outras ações. ---------------------------------- 

---Usou da palavra o Senhor Vereador do Pelouro da Juventude, Eng.º Luís Almeida, 

para responder às questões abordadas nas intervenções anteriores. -------------------- 

---Referiu que tendo o Concelho seis Associações Juvenis, todas elas ativas, prova 

disso é a realização das suas próprias atividades quer isoladas, quer em parceria 

com outras associações ou entidades, quando são chamadas a este tipo de fóruns, 

que são importantes porque servem para se fazer ouvir através de propostas, 

acabam por não participar. ---------------------------------------------------------------------------- 

---Sinal da importância deste órgão é por exemplo o facto de ter que emitir um parecer 

no âmbito do orçamento municipal. ---------------------------------------------------------------- 
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---Tendo em conta o contributo da Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas, o 

Senhor Vereador sugeriu ao CLDS4G na pessoa do Dr.º Rui Reis, que as 

Associações Juvenis integrassem o Grow Up, independentemente da modalidade, 

que existisse um painel sobre o associativismo juvenil, explicar aos jovens a 

importância do seu papel na participação cívica, na reivindicação, das suas ideias. - 

---Lembrou claramente que as Associações Juvenis têm um papel muito importante 

nesta dinâmica, incentivando os jovens a fazerem parte das suas associações. ------ 

---Respondendo à questão colocada pelo senhor Deputado da Assembleia Municipal, 

Eng.º António João Lopes, o Senhor Vereador explicou que é um autocarro que não 

cumpre os requisitos legais em vigor e que entretanto o autocarro tinha avariado e 

os custos de reparação eram muito elevados. -------------------------------------------------- 

---Explicou ainda que no âmbito do apoio ao associativismo, o Município atribui um 

apoio pontual no valor do transporte solicitado para participar na atividade, tendo em 

conta que a atividade em questão seja proposta atempadamente e que tenha o apoio 

da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

Em suma, o autocarro deixou de existir mas as respostas no âmbito do transporte 

continuam a ser dadas. -------------------------------------------------------------------------------- 

---Ainda respondendo às questões colocadas pelo senhor Deputado e em relação 

aos terrenos localizados na Benfeita, o senhor Vereador esclarece que do 

conhecimento que tem, o Município, na Benfeita, só tem os terrenos que são 

designados pela quinta do Dr.º Urbano e que foram assolados pelos incêndios de 

dois mil e dezassete. Nesta sequência foi construída uma edificação nova com o 

apoio do Fundo Social da União Europeia. Se existem outros terrenos o senhor 

Vereador referiu que desconhece. ------------------------------------------------------------------ 

---Quanto aos passeios com o objetivo de dar a conhecer o património concelhio, 

informou que são realizados diversos passeios pelas aldeias históricas em rede e 

património concelhio, dando como exemplo as visitas anuais à capela de S. Pedro.-- 

---Uma outra questão bastante pertinente e que o Senhor Vereador não deixou de 

referir, foi a questão da violência doméstica e no namoro.------------------------------------ 

O Senhor Vereador informou que os Municípios de Arganil, Góis, Tábua e Oliveira do 

Hospital, via ADIBER, concorreram a uma candidatura intermunicipal de um gabinete 

de apoio a vítimas de violência, que visa dar resposta a todas as situações no âmbito 

das questões de género, igualdade e violência. ------------------------------------------------ 

---Ainda no uso da palavra o Senhor Vereador respondeu à questão do prémio 

Autarquia Familiarmente Responsável, dizendo que para o Município é um orgulho 

este reconhecimento. É uma candidatura composta por dezenas de páginas porque 
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é transversal a todas as áreas de atuação desde a juventude até ao social e resulta 

de diversos indicadores que o Município tem que ver ultrapassados. Não tem uma 

pontuação mas sim indicadores atingidos ou não atingidos. ------------------------------- 

Reforçou ainda os pontos fortes de que dispomos ao nível do Concelho. --------------- 

Parabenizou a Associação Juvenil Cume pelas diversas iniciativas, dando enfase à 

elaboração das máscaras comunitárias. ---------------------------------------------------------- 

---Terminou agradecendo à Senhora Diretora a intervenção tida, reforçando a ideia 

de que escola é juventude e por isso salientou o regozijo do regresso do Cinedita e 

o projeto de Ciência Viva. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

PERIODO 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). ------------------------------------------------------------ 

-----Passando para o ponto da ordem do dia, ponto único, o Eng.º. 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”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

---“Mas as politicas de juventude são transversais em diversas áreas e eu queria, aqui 

neste orçamento que foi aprovado e submetido à aprovação da Assembleia Municipal, 

destacar o investimento global superior a cinco, (vírgula) cinco milhões na Zona 

Industrial da Relvinha que poderá ser o maior contributo para a juventude do nosso 

Concelho e para as gerações futuras, uma vez que ali pretendemos criar condições na 

instalação de 23 lotes para edificação industrial e que permitirá captar e atrair 

investimento, criar condições para novos empregos, fixar jovens qualificados e menos 

qualificados, os muitos e bons alunos que saem do nosso ensino e que por vicissitudes 

de não termos ensino superior vão estudar fora, depois chegam, e veem as portas 

fechadas no seu Concelho de origem. Queremos inverter esse paradigma”. --------------- 

---Dizer ainda e só a título pessoal, antes de vir para esta reunião, recebemos a 

eurodeputada Lídia Pereira, é de Coimbra, é presidente do Partido Popular Europeu e 

visitámos a empresa Solargus e no final falava com um dos seus responsáveis e porque 

se queixava da falta de mão-de-obra, questionei como tem sido a relação deles com os 

alunos, sobretudo de mecatrónica. Respondeu dizendo que perguntava muitas vezes 
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aos alunos “quando é que acabas o curso? Se quiseres, no dia a seguir quero-te aqui a 

trabalhar”, esta articulação com a escola é muito importante, o reconhecimento da nossa 

formação e a cima de tudo a integração em mercado de trabalho. ---------------------------- 

Isto para dizer que com o alargamento do polo industrial da relvinha oeste, queremos 

criar condições para que todos os alunos, os que querem ou não seguir os estudos, 

possam ter a sua oportunidade de emprego e a fixação no concelho. ------------------------ 

---Este é um orçamento que tem uma preocupação de mitigação do efeito de covid 19, 

não só ao nível de reforço substancial na ordem das 10x mais em termos de ação social, 

mas também ao nível da proteção civil, na aquisição de EPI’s, aquisição de testes de 

diagnóstico. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Em termos de qualidade de vida e preocupação ambiental prosseguimos um 

investimento público na ordem dos doze milhões de euros que ainda não está 

terminado, que reformula e vai revolucionar o sistema de abastecimento de água do 

Concelho; projetos como a recolha porta a porta dos resíduos sólidos urbanos e um 

novo que é Compostar é Reciclar, são projetos ambientais que tocam e visam a 

qualidade de vida; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---A aposta no turismo, na requalificação do parque municipal de campismo do Sarzedo, 

a manutenção da verba de apoio ao associativismo e às associações desportivas 

criativas e culturais do Concelho. ----------------------------------------------------------------------- 

---Também o reforço da contínua rede viária no Concelho; na área da educação, um 

investimento que ultrapassa um milhão de euros, onde eu destacava aqui intervenções 

de remoção do amianto na EB1 de Pombeiro da Beira e na EB2,3 de Coja, o retomar 

as ações do processo educativo da região de Coimbra, designadamente as equipas 

disciplinares de intervenção multinível. --------------------------------------------------------------- 

---Também ao nível de ordenamento de território, a continua regeneração urbana da vila 

de Arganil, continuamos a criar condições para que a reabilitação do Teatro Alves 

Coelho seja uma realidade embora não seja um equipamento do Município, já fizemos 

o projeto de especialidades e assim que houver oportunidade de fundos comunitários 

também é nossa intensão requalificar aquele espaço, titularidade da Santa Casa da 

Misericórdia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---A política fiscal atrativa irá continuar, ou seja, a devolução dos 5% do IRS, o IMI 

familiar, temos as tarifas de água mais baixas do distrito de Coimbra, apesar do aumento 

que tivemos que realizar há cerca de um ano. ------------------------------------------------------ 

O apoio e o reforço daquilo que eram as atividades de política de juventude, o Arganil 

Rock, o Arganil Summer Fest, a semana da Juventude, Escola de Verão Júnior, 
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Universidade de Verão, Exploradores na Serra do Açor, o apoio ao associativismo já 

referido anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Todo aquele apoio e dinâmicas de parceria que fomos realizando com as Associações 

Juvenis, estão lá todas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---Em suma estas são as linhas gerais do orçamento.--------------------------------------------- 

Pediu a palavra a Presidente da CPCJ, professora Maria José Silva, que congratulou as 

rubricas do orçamento referindo a ligação de diversas ações à Comissão de proteção 

de Crianças e Jovens, bem como o reforço da importância do CMJ e do parecer do 

mesmo, questionando a falta de uma rúbrica só para a juventude. ---------------------------- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador do Pelouro da Juventude, Eng.º Luis Almeida 

que explicou de forma sucinta e clara, que no Plano Oficial de Contas da Administração 

Local não contém a designação de rubrica Juventude, tendo que somar os valores 

atribuído à juventude que se encontram distribuídos pelas diferentes áreas---------------- 

---Isto é e a título de exemplo na educação entram os transportes escolares, apoio ao 

Associativismo (200 mil euros), Escola de Verão Júnior (9 mil euros), prolongamento de 

horário (37 mil euros), refeições escolares (170 mil euros) ou seja, depois de tudo 

somado, da totalidade do orçamento, vários milhões são para a juventude. ----------------

----Nada mais havendo a tratar neste ponto, o Senhor Vereador, Eng.º Luís Almeida 

solicitou a emissão de parecer do Conselho Municipal da Juventude em relação ao 

Orçamento, tendo este sido elaborado de forma favorável por unanimidade e assinado. 

----Sendo assim, o Senhor Vereador, Eng.º 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. ---------------------- 




