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8 de março de 2018
Local: Centro Cultural de Mirandela
Presidente:

Orlando Pires
Vice-presidente da Câmara Municipal de Mirandela

Secretários:

Nuno Miguel Silva Magalhães
Primeiro Secretário e membro da Juventude Partidária (JSD)
Paulo Jorge Pereira Afonso
Substituição do Segundo Secretário José Mário Rodrigues Maia

Membros Presentes:

Débora Amparo Pinheiro Pereira
Assembleia Municipal (PS)
Nelson José Sousa Teixeira
Assembleia Municipal (PSD)
Pedro Borges
Membro da Juventude Partidária (JS)
Francisco Ló
Membro da Juventude Partidária (JCP)
João Pedro Costa
Associação de Estudantes (ESACT)
Tito Emanuel Diogo Sales Resende
Federação das Associações Juvenis do Distrito de Bragança
Fernando Quintã
Representante do Agrupamento de Escuteiros 777
José Eduardo Silva
Ostentoriginalidade – Associação Juvenil

Membros Ausentes:
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---- Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito reuniram, pelas dezoito horas e quarenta
minutos, no Centro Cultural Municipal, os membros do Conselho Municipal da Juventude de
Mirandela (CMJ), sob a presidência do Senhor Vice-presidente da Câmara Municipal, Orlando Pires,
com a seguinte ordem de trabalhos:
----- Ponto um – Período antes da ordem de trabalhos; ------------------------------------------------------------ Ponto dois – Eleição dos secretários do Conselho Municipal da Juventude; ----------------------------- Ponto três – Eleição dos membros da Comissão Permanente; ---------------------------------------------- Ponto quatro – Eleição do representante do Conselho Municipal da Juventude no Conselho
Municipal de Educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto cinco: Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------- Ponto um - Período antes da ordem de trabalhos - O Sr. Vice-presidente Orlando Pires,
presidente do Conselho Municipal da Juventude, fez uma breve introdução à reunião apresentando os
presentes, antes de passar à ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------- Informou que estava presente, a seu pedido, Madalena Ferreiro, Chefe de Divisão da Educação,
Ação Social, Desporto e Juventude. Questionou os presentes se alguém se opunha. Não havendo
oposição a tal, prosseguiu afirmando que era uma prioridade promover a realização desta reunião,
mas devido a constrangimentos de ordem diversa não foi possível fazê-la mais cedo. Acrescentou
ainda que, é importante que todos os membros deste conselho se sintam confortáveis, confiantes,
para que todos juntos possam pensar Mirandela. ------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra Nuno Magalhães, para manifestar o seu agrado por voltar a ver funcionar este
Conselho, o que vê como muito positivo. Já o mesmo não pode dizer de ter sido retirado do site da
autarquia o Regimento do CMJ, pois faz parte da história deste município e de certa forma é o
trabalho resultante do anterior Conselho, que deve ser respeitado. O Sr. Presidente Orlando Pires
respondeu que certamente houve algum lapso na gestão do site, pois efetivamente faz parte do
histórico, como referido, e ainda se encontra em vigor. No site ainda não foi possível fazer a
publicação de vários documentos que urge atualizar, pois não tem sido possível responder a tudo de
imediato. Deu ainda o exemplo do Conselho Municipal de Educação que padece do mesmo
problema. Contudo, o Sr. Presidente Orlando Pires comprometeu-se a verificar o que aconteceu, com
vista a ultrapassar esta situação. O Regimento atual está bem feito e obviamente que será tido em

consideração de futuro. Na próxima convocatória deverá ser enviada toda a informação,
nomeadamente a última ata que está por aprovar. ------------------------------------------------------------------ Interveio ainda Francisco Ló, que quis manifestar também o seu desagradado na questão da falta
de documentos. Mais uma vez o Sr. Presidente informou que está disponível para levar todas as
questões a bom porto. Disponibilizou, igualmente, o seu e-mail para qualquer assunto ou questão que
queiram transmitir, de futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------- Tito Resende tomou a palavra e deu os parabéns ao Nuno Magalhães e ao José Maia, pela
postura de correção que sempre tiveram. Manifestou, contudo, indignação com algumas das
associações que fazem parte do CMJ e que considera que não têm qualquer atividade. Sentiu que
não eram valorizados os jovens, pelo que pede para que de futuro essas opiniões sejam ouvidas e
tidas em consideração. O Sr. Presidente, a este propósito, afirmou que temos jovens bem formados e
que é pretensão continuar a promover essa formação nos jovens, pelo que, este Conselho Municipal
da Juventude, não é só para cumprir calendário, é para fazer o trabalho que dele se espera. E neste
dia estamos aqui para eleger a Comissão Permanente. -------------------------------------- Nuno Magalhães interveio e proferiu que dado o número de pessoas presentes não se justifica
criar uma Comissão Permanente, mas Comissões de Trabalho, sempre que se justificar. Pelo que
propõe que funcione sempre o Plenário, e só quando se justifique é que se elegerá, a qualquer altura,
uma Comissão. A proposta foi aceite e aprovada por todos os presentes, pelo que se passou de
imediato à eleição dos dois secretários. ------------------------------------------------------------------------------ Ponto dois – Eleição dos secretários do Conselho Municipal da Juventude. – Após
verificação do direito de voto dos presentes, perguntou-se quem estava interessado, e procedeu-se à
votação em papel. Foi sugerido que se colocassem dois nomes, do primeiro e do segundo secretário.
Refira-se que o Nuno Magalhães e o Paulo Afonso manifestaram que não tinham interesse em ser
eleitos. Por sua vez o Tito Resende e o Pedro Borges manifestaram interesse em ser eleitos. --------------- Após a contagem dos votos foram eleitos por maioria Tito Resende e Pedro Borges, como
primeiro e segundo secretários, respetivamente. ------------------------------------------------------------------- Ponto três – Eleição dos membros da Comissão Permanente. - Não se procedeu à eleição dos
membros da Comissão Permanente, uma vez que foi a aprovada por unanimidade a proposta do
Nuno Magalhães, de funcionar sempre o Plenário, salvo exceções que justifiquem a eleição de uma
Comissão Permanente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro – Eleição do representante do Conselho Municipal da Juventude no
Conselho Municipal de Educação. – Como já tinha sido referido, pelos mesmos motivos que ainda
não se tinha realizado este CMJ, também o Conselho Municipal de Educação (CME) não se
concretizou. Deu-se conhecimento que se realizará em abril uma sessão. -------------------------------------- Procedeu-se, seguidamente, à votação de um membro que represente a juventude no Conselho
Municipal da Educação. Foi eleito por maioria o Tito Resende com quatro votos, sendo dois do Nuno
Magalhães e um em branco. O Tito Resende tomou a palavra e solicitou a colaboração, nesta fase
inicial, ao Nuno Magalhães para conseguir levar a bom porto esta nova missão. ----------------------------- Ponto cinco: Outros assuntos. – O Sr. Presidente tomou a palavra e referiu que é importante
propor desde já agenda para o próximo CMJ, pois só assim se consegue vir minimamente
preparados. Listaram-se os seguintes assuntos:----------------------------------------------------------------- Apresentação de propostas para a revisão do atual regimento; --------------------------------------------- Aprovação da prestação de contas, que será na próxima reunião de abril; --------------------------------

- Propor outras questões que sejam alvo de preocupação e que entendam como prioritárias trabalhar;
- Questão de Residência (de Mirandela ou de outros concelhos); -------------------------------------------- Questão dos grupos de Eramus, Emprego Jovem. Estudar estes assuntos e apresentar para poderem
ser analisados por todos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente reforçou ainda que a principal preocupação é sem dúvida o desemprego dos
jovens. Terá de ser feita uma contextualização geral para saber como estamos posicionados quando
comparados com outros concelhos ou mesmo a nível nacional. -------------------------------------------------- Referiu ainda que também a ação social tem grandes necessidades. Na Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, abundam processos, cerca de duzentos por ano. A violência doméstica é
igualmente uma temática que merece ser tratada. Aliás, são todas estas problemáticas que devem
merecer a nossa reflexão, para ver que melhorias poderão ser tratadas. ---------------------------------------- Declarou, ainda, que é uma honra estar com um Conselho tão bem representado, fazendo votos
de que possam reunir tantas vezes quantas as necessárias para trazer melhorias a todas estas áreas.
No que se refere à questão cultural, comunicou que a Vereadora Vera Preto está disponível para
colaborar, no que diz respeito à área de desportiva solicitou ajuda, de serem dadas sugestões, ideias,
que possam ajudar nas tomadas de decisão. Deu os parabéns ao trabalho já feito, ao longo dos anos,
na área desportiva, pois Mirandela é sempre palco de muitos eventos desportivos. Disse ainda que,
da parte da Senhora Presidente há uma grande sensibilidade para todas estas questões, que a mesma
apresenta cumprimentos e espera de futuro poder vir a estar presente numa destas reuniões. --------------- Procedeu-se à atualização da lista de contactos e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por terminada a reunião às 20 horas, tendo sido lavrada a presente ata, pelo novo
Primeiro Secretário eleito, Tito Resende, que a secretariou e que, depois de lida e aprovada, será
arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente do Conselho Municipal da Juventude,

____________________________________________________
Orlando Pires

Os Secretários,

____________________________________________________
Tito Emanuel Diogo Sales Resende, Primeiro Secretário

____________________________________________________
Pedro Borges, Segundo Secretário

