Conselho Municipal da Juventude de Mirandela

A T A

D A

RE U NI ÃO

Realizada no dia 10 de outubro de 2018
Local: C e n t r o C u l t u r a l d e M i r a n d e l a
(Sala Átrio do Auditório)

Presidente:
Membros Presentes:

Orlando Ferreira Pires
Débora Amparo Pinheiro Pereira
Assembleia Municipal (PS)

Nuno Miguel Silva Magalhães
Em representação de Nelson José Sousa Teixeira
(Assembleia Municipal PSD)

Paulo Jorge Pereira Afonso
Em representação da Juventude Social Democrata (PSD)

Membros Ausentes:

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)

Fernando Quintã
Representante do Agrupamento de Escuteiros 777

José Eduardo Silva
Ostentoriginalidade – Associação Juvenil

Ricardo Luís Oliveira Fidalgo
Assembleia Municipal (CDS)

Jorge Humberto Correia Fernandes
Assembleia Municipal (CDU)

João Carlos Esteves
Associação de Estudantes Escola Secundária

Manuel Correia
Representante do Agrupamento de Escuteiros 478
Registo Nacional de Associações Juvenis – RNAJ:

Anna Carline Vilaças de Barros
Romantikgreen

Paula Cristina Ramires Teixeira
Cativacodigo – Associação Juvenil

Vera Lúcia Nunes Ribeiro
Realizacaprichos – Associação Juvenil

João Pedro Mendes Lago
Asfalto dos Sentidos Associação Cultural

José Miguel Teixeira Cardoso
Sorriso Coloquial – Associação de Estudantes

Secretários:

Tito Emanuel Diogo Sales Resende
Primeiro Secretário

O senhor presidente do Conselho Municipal da Juventude de Mirandela, Orlando Ferreira Pires, (doravante
Conselho ou CMJM), verificou não existir quórum para o funcionamento do Conselho, eram dezoito horas.
Consequentemente, em cumprimento e nos termos do Regimento do CMJM, foram concedidos 30 (trinta)
minutos de tolerância.
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Abertura da Reunião
Findo o período concedido, o senhor presidente do Conselho declarou aberta a reunião quando eram
dezoito horas e quarenta minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1) – Contributo para as linhas de orientação geral da política municipal para a Juventude.
Ponto 2) – Assembleia Municipal Jovem.
Ponto 3) – Outros assuntos.

Antes da Ordem do Dia

Aprovação da Ata da Reunião de 8 de março de 2018
Foi submetida à aprovação do Conselho a Ata da reunião de 8 de março de 2018, previamente remetida aos
membros em 26 de junho e em 24 de setembro de 2018.
Deliberação:
1.

O Conselho deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da reunião de 8 de março de 2018, a qual vai
ser rubricada pelos respetivos membros.

2.

Deliberou, ainda e por unanimidade, que fosse diligenciada a publicitação da Ata agora aprovada no
‘site’ da câmara municipal de Mirandela.

Justificação de Faltas
O senhor presidente do Conselho informou que o membro e representante da Assembleia Municipal pelo PSD,
Nelson José Sousa Teixeira, justificou a sua ausência tendo indicado em sua substituição para participar nos
trabalhos da reunião o senhor Nuno Miguel Silva Magalhães, o qual, por seu turno, conforme indicação por
parte da Juventude Social Democrata seria substituído por Paulo Jorge Pereira Afonso.
Deliberação:
O Conselho tomou conhecimento.

Ordem do Dia
1) – Contributo para as linhas de orientação geral da política municipal para a juventude.
O senhor presidente do Conselho declarou não estar aprovado qualquer plano para a juventude, pelo que seria
importante o contributo do Conselho na definição de algumas linhas orientadoras, nomeadamente no que diz
respeito a empreendedorismo, discriminação positiva no acesso a transportes urbanos e a equipamentos
culturais e diretrizes que contribuam para a formação dos jovens.
Acrescentou, ainda, que o Executivo Municipal tem estado focado na juventude, promovendo a realização de
candidaturas a programas do IPDJ, de ocupação de tempos livres em tempo de férias, mas também apoiando a
questão do arrendamento jovem através da Loja Ponto Já, proporcionando a utilização de equipamentos em
horários úteis aos jovens, como por exemplo a Biblioteca.
O esforço tem sido igualmente enorme na dinamização de atividades no concelho, no apoio em transportes, na
realidade do Curso Técnico Superior Profissional de Músico Instrumentista (CTESP), do Instituto Politécnico
de Bragança (IPB), cuja atividade se iniciou no ano letivo em curso, em Mirandela.
Referiu, ademais, o esforço redobrado desenvolvido no apoio às rendas bem como na oferta de livros escolares
às famílias com crianças, dessa forma apostando nos jovens para que se mantenham no concelho.
Ao nível cultural reconheceu o facto de haver melhores oportunidades no litoral, razão pela qual o apoio
no CMJM assume real importância, visando mais e melhor investimento nesta área.
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O senhor Paulo Jorge Pereira Afonso tomou da palavra e referiu que já tinham sido feitas propostas em
reunião do CMJM, nomeadamente quanto ao alargamento do horário da biblioteca e mais lugares de estudo,
entre outras. Informou que faria chegar o documento com essas propostas, para apensar à ata desta reunião.
Referiu-se, ainda, há necessidade de haver um espaço adequado onde as associações de jovens se pudessem
reunir, como forma de desenvolverem o associativismo, contando com um bar, um gabinete de apoio à saúde
jovem e um gabinete de psicologia e orientação profissional, com diversas valências.
O senhor Tito Emanuel Diogo Sales Resende, no uso da palavra, sugeriu que as sessões de cinema às quartasfeiras deveriam ser retomadas, depois de terem sido suspensas em 2014 pela fraca adesão, tendo em mente no
público jovem da ESACT. A criação de um polidesportivo contíguo à ESACT, bem como equipamentos de
atividade física e de manutenção, foram outros projetos sugeridos.
O senhor presidente do Conselho disse que iria dar conhecimento das pretensões dos jovens ao executivo
municipal, salvaguardando, contudo, os temas abordados no orçamento participativo.
O senhor Paulo Jorge Ferreira Afonso, usou novamente da palavra para interpelar nesta questão do
orçamento participativo, pois entende que não se deve colocar em causa o que foi decidido quanto ao
orçamento participativo jovem, na medida em que foi votado e aprovado, obstando ao seu defraudamento.
Deveria, sim, ser tratada, tão breve quanto possível, a disponibilidade financeira. Reportou, ainda, que a
ESACT voltou a aumentar o número de alunos, constatando-se uma continuada falta de habitação para os
mesmos, problema esse que urge resolver, indicando como solução uma residência para estudantes.
O senhor Tito Emanuel Diogo Sales Resende tomou de novo a palavra para alertar para a falta de condições
das associações, algumas sem sede própria. Referiu o caso particular da “Ostentoriginalidade”, da qual é
presidente, testemunhando que o facto de não ter um espaço próprio e adequado retira dignidade e
credibilidade à associação, a qual vai reunindo em locais de circunstância e que, por não ter morada própria,
usa o endereço do seu presidente no desenvolvimento das suas atividades. Disse, por último, comungar da
opinião de Paulo Afonso no que diz respeito a este tipo apoio às associações, com o objetivo de terem uma
sede própria
O senhor presidente do Conselho pronunciou-se relativamente à questão de espaço, para dizer que está a ser
feita uma avaliação dos vários espaços disponíveis, nomeadamente as escolas (que entretanto ficaram
inativas), a Loja Ponto Já prevendo-se que venha a ficar disponível bem como o espaço adjacente, e um outro
espaço próximo do Piaget, ao lado da Cruz Vermelha. No entanto, realçou o facto de serem muitas as
coletividades e associações em lista de espera, nomeadamente: o “Clube de Ciclismo”, o “Futebol Clube do
Porto”, a “Liga dos Combatentes”, a “Associação dos Amigos de Mirandela”, a “Universidade Sénior”, o
“Futsal”, e a “Ostentoriginalidade”, entre outras.
O senhor Nuno Miguel Silva Magalhães interveio e propôs a criação de um espaço comum para as várias
associações e não um espaço individual para cada uma.
A este propósito o senhor Tito Emanuel Diogo Sales Resende referiu que há espaços maltratados e que não há
condições condignas para satisfazer todas as pretensões, pelo que deveriam ser avaliadas as associações, pois,
na prática, algumas não têm atividade e fins próprios.
O senhor Nuno Miguel Silva Magalhães contrapôs que todas as associações têm os mesmos direitos e a
proposta não é uma “casa” para cada associação, mas sim uma ‘Casa da Juventude’, polivalente, onde todos
possam estar e reunir.
A senhora Débora Amparo Pinheiro Pereira tomou da palavra e referiu que ambas as posições são levadas ao
extremo, pois não é possível, de imediato, ter um espaço com todas as valências, como proposto pelo senhor
Nuno Magalhães. Acredita, por isso, ser um projeto concretizável mas a longo prazo e que também não é
possível satisfazer todas as associações com um espaço individual.
Ainda, no que diz respeito a esta questão, o senhor Paulo Jorge Ferreira Afonso acrescentou que defende que
apenas beneficiaria associações que justificassem a sua atividade e resultados durante todo o ano, caso
contrário não deveriam ser contempladas. Informou os presentes que a sede do Partido Social Democrata
(PSD) está disponível para todos os que necessitarem.
O senhor Nuno Miguel Silva Magalhães comunicou que já tinham sido apresentadas algumas propostas em
reunião de CMJM, especificamente que fosse construída uma residência para estudantes e que fosse criada uma
incubadora de empresas. Entende que a TUASTART deveria ser reabilitada, ou mesmo que deveria efetuar-se
uma parceria com a incubadora Pedro Nunes de Coimbra, a seu ver exemplar. Em termos de empregabilidade,
deverá ponderar-se a promoção das feiras de emprego, a formação dos empresários, bem como a questão da
mobilidade. Disse haver cada vez mais jovens deslocados pelo que se deve garantir transportes públicos que
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facilitem a mobilidade, assim como alargar os pontos de venda de bilhetes. Todas estas questões aparecem
plasmadas em proposta que será reenviada a este Conselho para se apensar à presente ata.
O senhor Nuno Miguel Silva Magalhães comunicou ainda que, no que diz respeito às sessões de cinema a
meio da semana, terá de ser avaliado se vale a pena fazer esse investimento, pois a noção que tem é que não
houve muita adesão quando foi feita a experiência.
Relativamente a este assunto o senhor Paulo Jorge Ferreira Afonso acrescentou entender que não se justifica,
financeiramente, uma sessão de cinema a meio da semana, mas que, em relação aos estudantes, deveria ser
gratuito o acesso ao cinema e outras atividades culturais. Informou, ainda, no que diz respeito aos transportes,
que foi feito um estudo e que 90% da população diz que não conhece o que existe e 94% diz que é útil. A
autarquia deveria tratar esta questão da mobilidade com grande preocupação ou então entregar o serviço a um
particular.
O senhor presidente do Conselho declarou que, relativamente aos transportes, teve oportunidade de ‘in loco’
verificar o que estava bem e o que estava mal, bem como perceber se dava resposta às necessidades dos alunos.
E, sim, entende que dá resposta. Em termos de circuito está bem conseguido e o troço que se acrescentou, que
vai até ao cemitério novo, faz todo o sentido. Quanto à venda de bilhetes informou que vai ponderar-se a
uniformização do preço. Em relação às 41 paragens, é pretensão do Executivo colocar sinalética nas mesmas, a
qual praticamente inexiste na atualidade. O horário foi ajustado, publicado na página da autarquia e distribuído
pelos serviços de atendimento.
Informou, ainda, no que concerne à questão do alojamento jovem, que vai ser submetido à Assembleia
Municipal um documento estratégico, com medidas e intenções de curto, médio e longo prazo, onde no período
de discussão pública deve pressionar-se por um alojamento jovem. O executivo municipal pondera a
recuperação de alguns imóveis, mas o foco é que sejam dados incentivos locais que levem à recuperação dos
mesmos. Há conhecimento de promotores interessados em recuperar edifícios, sobretudo na zona antiga. No
que se refere à questão do emprego foram tomadas algumas iniciativas no âmbito do IPDJ. Lançou-se também
uma ação destinada a estudantes e desempregados – Projeto RettaBind, que promove iniciativas que visam
zonas industriais mais dinâmicas e que incentivam à criação do próprio posto de trabalho por parte dos jovens.
Constata-se que não há um grande impulso dos jovens em avançar para este tipo de iniciativas e até à data não
houve nenhuma inscrição. O trabalho que está agora em mãos é a questão das sedes.
O senhor Nuno Miguel Silva Magalhães tomou da palavra para alertar que o Regulamento da Residência para
Estudantes de Mirandela deveria ter sido submetido a discussão deste Conselho.
O presidente do CMJM informou que, efetivamente, houve lapso nessa questão. Contudo, o Regulamento foi
sujeito à discussão pública, não tendo havido qualquer reparo ou feita alguma sugestão ao mesmo. Todavia, e
porque o Regulamento não é um documento estático, pode ser suscetível de alterações e atualizações, sempre
que necessário.
O senhor Nuno Miguel Silva Magalhães acrescentou que, numa futura atualização do referido Regulamento, o
valor de 10,00€, exigido no ato da inscrição, deveria ser anulado.
O presidente do CMJM informou que está equacionada a possibilidade de serem feitos investimentos
significativos na Residência para Estudantes, em colaboração com a DGESTE, tendo sido já efetuado um
levantamento das necessidades, sendo que o valor previsível para a concretização das obras é de 150.000,00€.
O senhor Paulo Jorge Ferreira Afonso acrescentou que, no que se refere à Residência para Estudantes é
pertinente considerar o Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior. Comentou ainda que os
equipamentos desportivos são poucos e que também a sua gestão deveria ser mais cuidada, moderando a sua
utilização que, no seu entender e em alguns casos, é feita de forma abusiva.
Nesta altura dos trabalhos, juntou-se aos presentes a senhora presidente da Câmara, Júlia Rodrigues, tendo
iniciado a sua intervenção por referir que nas aldeias há polidesportivos que estão completamente abandonados
e que pela monitorização levada a cabo pelo município pôde constatar a sua fraca utilização. Comunicou
igualmente aos presentes de que os Serviços de Educação funcionam atualmente no edifício dos magistrados.
Uma vez questionada sobre se o edifício do ‘Piaget’ estaria destinado para instalação de serviços municipais,
informou ser pouco provável visto que a deslocalização dos serviços da zona histórica colocaria em risco a sua
dinâmica. Por último, referiu que a ocupação dos equipamentos desportivos é total, demonstrando haver uma
prática desportiva generalizada por parte da população.
2) – Assembleia Municipal Jovem.
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O senhor presidente do Conselho informou que o assunto em epígrafe foi apresentado pelo senhor Nuno
Miguel Silva Magalhães.
O senhor Nuno Miguel Silva Magalhães tomou da palavra e informou que a proposta é no sentido de fomentar
o espírito de participação, fazer a aplicação nas escolas de 3.º ciclo ou secundário e promover a eleição anual
de um Presidente da Assembleia e 30 Eleitos. O objetivo principal é levar as pessoas a participar e promover o
debate. Terá de ser escolhido um tema que motive os jovens, ser trabalhado dentro da escola, acompanhando o
ano escolar e, no final do ano, realizar-se a última assembleia, nos moldes de uma assembleia normal, no
auditório municipal. Para tal, terá de ser criado um Regulamento, elaborado em conjunto com o Agrupamento
de Escolas e que abranja alunos até aos 18 anos de idade.
3) – Outros Assuntos.
O senhor Paulo Jorge Ferreira Afonso propôs a alteração da hora do início da reunião do CMJM para as
18:30 horas.
O senhor presidente do Conselho sugeriu que enviassem, por ‘e-mail’, os horários que entendam mais
adequados, por forma a permitir uma maior participação no CMJM.
O senhor Tito Emanuel Diogo Sales Resende pediu a palavra para dar os parabéns pelas iniciativas
promovidas pela autarquia no Dia da Juventude, pelo OTL e também ao grupo informal denominado
‘Movimento para o Desenvolvimento do Interior’ (MDI). Quanto a este último declarou que seria muito
interessante que estivesse representado neste Conselho.

Encerramento da Reunião
E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente do Conselho deu por encerrada a reunião quando
eram 21 horas e 05 minutos.

O Presidente do Conselho Municipal da Juventude
____________________________________________________
Orlando Pires
O Primeiro Secretário
____________________________________________________
Tito Emanuel Diogo Sales Resende
O Segundo Secretário
____________________________________________________
Pedro Borges
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