Conselho Municipal da Juventude de Mirandela

A T A

D A

RE U NI ÃO

Realizada no dia 29 de janeiro de 2019
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)

Paulo Jorge Pereira Afonso
Em representação da Juventude do PSD

Tito Emanuel Diogo Sales Resende
Primeiro Secretário e membro da Juventude Partidária (JS)

Diogo Pacheco
Em representação da Associação de Estudantes (ESACT)

José Eduardo Silva
Ostentoriginalidade – Associação Juvenil

Membros Ausentes:

Nelson José Sousa Teixeira
Assembleia Municipal (PSD)

Pedro Borges
Segundo Secretário e Membro da Juventude Partidária (JCP)

Fernando Quintã
Representante do Agrupamento de Escuteiros 777

Ricardo Luís Oliveira Fidalgo
Assembleia Municipal (CDS)

Jorge Humberto Correia Fernandes
Assembleia Municipal (CDU)

Rita Santos
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 vinte e uma 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 vinte e
uma horas e trinta minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1) – Aprovação da ata da última reunião;
Ponto 2) – Contributos para o Plano Anual de Atividades 2019;
Ponto 3) – Outros assuntos.

Antes da Ordem do Dia

Justificação de Faltas
O senhor presidente do Conselho informou que a representação da Juventude Social Democrata será
assegurada pelo Vice-presidente da Comissão Política Concelhia da JSD de Mirandela, Dr. Paulo Jorge
Pereira Afonso.
Deliberação:
O Conselho tomou conhecimento.

Ordem do Dia
1) – Aprovação da Ata da Reunião de 10 de outubro de 2018
Foi submetida à aprovação do Conselho a Ata da reunião de 10 de outubro de 2018, previamente remetida aos
membros em 22 de janeiro de 2019.

Deliberação:
1.

O Conselho deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da reunião de 10 de outubro de 2018, a qual vai
ser rubricada pelos respetivos membros presentes.

2.

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

2) – Contributos para o Plano Anual de Atividades 2019
O senhor presidente do Conselho informou que está em fase de preparação o Plano Anual de Atividades e que todos os
contributos que possam advir da juventude são valiosos. Acrescentou que alguns dos que foram lançados no último
Conselho foram vertidos nas Grandes Opções do Plano.
O senhor Tito Emanuel Diogo Sales Resende, no uso da palavra, sugeriu que deveria ser retomada a Festa da Geografia
e a Feira do Livro, considerando que eram dois eventos que tinham alguma tradição. Disse ainda que a oferta cultural é
muito fraca em termos de teatro e espetáculos musicais.
A senhora Débora Amparo Pinheiro Pereira manifestou a sua concordância no que diz respeito à fraca oferta cultural e
entende que valeria a pena ponderar o custo/benefício, nomeadamente no que diz respeito ao teatro, pois há público.
Acrescentou ainda que também era importante retomar a Assembleia Municipal Jovem, para tentar aproximar os mais
jovens e auscultar a sua opinião.
O senhor presidente do Conselho Municipal da Juventude de Mirandela, Orlando Ferreira Pires, comunicou que em
relação ao Parlamento Jovem, o Diretor do Agrupamento de Escolas havia informado que não foi possível, por
indisponibilidade de docentes e de alunos, constituir o mesmo. Fica essa intenção para o próximo ano letivo. Em relação
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à Assembleia Municipal Jovem, vê-se como positiva a sua criação, mas é um trabalho que tem o seu tempo para ser
implementado.
O senhor Paulo Jorge Ferreira Afonso usou da palavra e referiu a importância da proximidade com os jovens para
desmistificar um pouco o que é a política, pois em termos curriculares a escola falha nesta matéria. Cabe à sociedade e à
autarquia formar os alunos em participação cívica e em cidadania.
A senhora Débora Amparo Pinheiro Pereira sugeriu que o próprio Presidente da Assembleia Municipal poderia
deslocar-se às escolas e fazer uma palestra em que explicasse o funcionamento da Assembleia Municipal. Era
importante estimular os jovens nas próprias escolas.
O senhor presidente do Conselho Municipal da Juventude de Mirandela, Orlando Ferreira Pires, referiu que em
termos de timing, talvez o mês de outubro seja uma boa opção para tentar implementar a Assembleia Municipal da
Juventude.
Ainda, no que diz respeito a esta questão, o senhor Paulo Jorge Ferreira Afonso usou novamente da palavra e declarou
que o mês de outubro é uma boa meta. Referiu ainda que na proposta que fizeram anteriormente sugeriram que fosse o
próprio Presidente da Assembleia Municipal a tratar de toda a burocracia necessária. Para além da constituição, é
importante que depois haja uma consequência, ou seja, entende-se que as ideias que forem votadas deverão ser
aplicadas, só assim valerá a pena implementar a Assembleia Municipal da Juventude.
O senhor presidente do Conselho Municipal da Juventude de Mirandela, Orlando Ferreira Pires, tomou da palavra e
referiu que seria importante a participação de todos na elaboração de um documento que caracterize o nosso concelho a
vários níveis, com vista a um Plano Municipal da Juventude, onde se discriminem todas as ofertas e atividades no que
diz respeito à juventude.
O senhor Diogo Pacheco informou que a Associação de Estudantes já tem as suas próprias atividades e que não tem
capacidade para fazer mais. E o propósito será sempre fazer melhor, com mais qualidade, e não aumentar mais
atividades, com a exceção de palestras que são sempre interessantes.
O senhor Tito Emanuel Diogo Sales Resende tomou da palavra e disse que outros municípios apostam, por exemplo,
nos festivais e dão outro tipo de apoios que permitem que as entradas sejam gratuitas. Sugeriu ainda que o Pavilhão do
Inatel seria um local interessante para acolher a Semana Académica e o Festival – Music Fest, pois tem salas, wc´s e
todas as condições necessárias.
Acrescentou que, em relação ao festival terá de se olhar de uma outra forma. O município deveria apoiar mais e apostar
neste evento que pode ser uma mais-valia.
O senhor Paulo Jorge Ferreira Afonso usou da palavra e questionou a propriedade do Inatel.
O senhor presidente do Conselho Municipal da Juventude de Mirandela, Orlando Ferreira Pires, respondeu que o
Pavilhão continua a ser do Inatel, contudo a gestão é feita pela autarquia.
O senhor Paulo Jorge Ferreira Afonso usou novamente da palavra e referiu, no que diz respeito ao Music Fest, há
sempre a possibilidade de vandalização do espaço, pelo que o ideal seria optar por uma tenda gigante, semelhante à de
Vila Real, que poderia ser colocada na Reginorde.
O senhor presidente do Conselho Municipal da Juventude de Mirandela, Orlando Ferreira Pires disse que o Pavilhão
do Inatel está disponível, bem como o Pavilhão A da Reginorde. Solicitou que verificassem os custos de uma tenda e de
todos os equipamentos associados para posterior análise.
Informou ainda que no âmbito das Grandes Opções do Plano (GOP,) os jovens serão incentivados a participar nos
jogos do Eixo Atlântico, bem como será fomentada a continuidade deste intercâmbio. É também propósito da autarquia
dar continuidade à Feira de Orientação Vocacional e ao Tuatalk´s. Promover sessões de esclarecimento sobre
programas ERASMUS, promover atividades de tempos livres e de candidaturas ao IPDJ são também algumas das
medidas incluídas nas GOP e para as quais se conta com a juventude.
O senhor Tito Emanuel Diogo Sales Resende disse que seria importante envolver os jovens no 25 de abril, criar uma
atividade que os levasse a pensar e a refletir sobre esta data.
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A senhora Débora Amparo Pinheiro Pereira acrescentou que também era importante comemorar o Dia Mundial da
Juventude.
O senhor presidente do Conselho Municipal da Juventude de Mirandela, Orlando Ferreira Pires a este propósito
referiu que no ano anterior foi assinalado esse dia e que correu muito bem, houve várias atividades com grande adesão
da juventude. Para o ano em curso também se está a trabalhar nesse sentido. Informou ainda que também está em curso
o Projeto Jat Tua, dirigido aos alunos do 8º ano e que trata a biodiversidade e a natureza. É um projeto que inclui vários
municípios.
O senhor Paulo Jorge Ferreira Afonso manifestou agrado e deu os parabéns ao executivo pelo acolhimento das
propostas que foram apresentadas, nomeadamente a disponibilização de sedes para as coletividades desportivas.

3) – Outros assuntos.
O senhor Tito Emanuel Diogo Sales Resende tomou da palavra e questionou qual o ponto da situação do parque
escolar.
O senhor presidente do Conselho Municipal da Juventude de Mirandela, Orlando Ferreira Pires informou que a taxa
de execução está a 90% no que se refere à escola do Fomento e a Escola Secundária a 50%. A escola do Fomento
estima-se que esteja pronta ainda este ano, mas só será feita a mudança no próximo ano escolar. Na Escola Secundária,
as obras estão a ser feitas bloco a bloco e, se tudo correr como previsto, o início do próximo ano letivo já se fará com a
escola concluída.
Acrescentou ainda que a escola da Torre D. Chama está a requalificar o refeitório, que também deve estar concluído
antes do início do próximo ano letivo.
Quanto ao ensino pré-escolar, sublinhou a falta de oferta pública em Mirandela.
Relativamente à Esproarte, da qual o Executivo faz parte, conseguiu-se que a situação vulnerável de tesouraria fosse
ultrapassada, o que se traduz em mais qualidade no ensino e no pagamento mais célere aos alunos. O Executivo está
empenhado em proporcionar um espaço condigno à Esproarte.
Por fim, declarou que é importante manter a participação neste conselho e incentivar os colegas à participação. Há todo
o empenho em considerar e concretizar as pretensões aqui expostas.

Encerramento da Reunião
E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente do Conselho deu por encerrada a reunião quando eram 23
horas e 20 minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos
presentes e arquivada em pasta própria.

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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