
CONSELHO MUNICIPAL
DA JUVENTUDE

DE
FERREIRA DO ALENTEJO

ACTA Nº  1  /201  1  

REUNIÃO ORDINÁRIA DE   10   DE   OUTUBRO   DE 201  1  
Local: Sala de Reuniões da Biblioteca Municipal de Ferreira do Alentejo

PRESENÇAS

MESA

Presidente: Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa - Presidente da Câmara Municipal

Secretário:  Sérgio  Miguel  Sobral  Farião  Aniceto  -  Representante  da  Associação  Cultural  e

Desportiva de Canhestros

Secretária:  Carolina  Sena  Matos  Rocha –  Representante  da  Associação  de  Estudantes  do

Agrupamento Vertical de Escolas de Ferreira do Alentejo

Ana Maria do Sacramento Torres Olho Azul – Membro designado pela Assembleia Municipal (PS)

Maria Teresa da Silva Fernandes Guerreiro –  Membro  designado  pela  Assembleia  Municipal

(CDU)

Luís Francisco da Costa e David Martins Branco – Representante da Ferreira-Activa, Movimento

Associativo de Ferreira do Alentejo

Maria João Augusto Pina – Chefe da Divisão Sócio Cultural e Desportiva *

FALTAS

Não houve.

Início: Dezasseis horas e trinta minutos.

* Presente na qualidade de convidada.
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CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
DE FERREIRA DO ALENTEJO

Acta nº1/2011

---------O Senhor Presidente da Câmara quando eram dezasseis horas e trinta minutos, após ter
verificado quórum para o funcionamento,  deu início à reunião de acordo com a ordem de
trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Presidente da Câmara informou que em virtude do pedido de renúncia de
membro da Assembleia Municipal de Ana Rute Beringel de Sousa, e, do pedido de renúncia ao
cargo de membro do CMJ (Conselho Municipal de Juventude) de Augusto Cândido dos Santos
Pereira, foram indicados pelos partidos com representação na Assembleia Municipal de Ferreira do
Alentejo, em consonância com a alínea b), do artigo 4º, da Lei nº8/2009, de 18 de Fevereiro, os
seguintes membros para integrar aquele conselho:--------------------------------------------------------
------------PS – Ana Maria do Sacramento Torres Olho Azul;----------------------------------------------
------------CDU – Maria Teresa da Silva Fernandes Guerreiro.--------------------------------------------
---------Mais informou, que de acordo com ofício remetido pelo AVEFA (Agrupamento Vertical de
Escolas de Ferreira do Alentejo) foi indicado para integrar o CMJ, em substituição de Maria José
Magalhães da Silva Figueiredo (2ª secretária), a Senhora Carolina Sena Matos Rocha.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Assim, de acordo com o nº3, do artigo 18º, do Regulamento do CMJFA (eleição de
secretários  para  integrar  a  mesa),  o  Senhor  Presidente  da Câmara apresentou  a  seguinte
proposta de lista:----------------------------------------------------------------------------------------------
---------Lista A:-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------Carolina Sena Matos Rocha.--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo mais nenhuma lista apresentada, o Senhor Presidente da Câmara procedeu
à eleição da mesma, através de escrutínio secreto, em urna.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Conselho Municipal da Juventude deliberou, através de escrutínio secreto, aprovar a lista
A para integrar a mesa do plenário, para o quadriénio dois mil e nove, dois mil e treze, por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A mesa do CMJFA passou a ter a seguinte composição:-----------------------------------------
------------Presidente – Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa;-----------------------------------------------
------------Secretário – Sérgio Miguel Sobral Farião Aniceto;----------------------------------------------
------------Secretária – Carolina Sena Matos Rocha.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Seguidamente o membro eleito ocupou o respectivo cargo.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a presença de todos os presentes, desejando
votos de bons trabalhos para os novos membros do CMJ.------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  e  2.-INFORMAÇÕES e  ASSUNTOS DE INTERESSE  PARA O CONSELHO MUNICIPAL  DE
JUVENTUDE  

---------O Senhor Presidente da Câmara explicou as funções da Senhora Maria João Pina, Chefe
de Divisão da Cultura e Desporto da Câmara Municipal no CMJ. Sublinhou, que todos os assuntos
relacionados com cultura e desporto passam obrigatoriamente por aquela divisão.-------------------
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Acta nº1/2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara solicitou aos membros do CMJ, propostas de actividades
para serem desenvolvidas no próximo ano, pela Câmara Municipal e/ou em parceria com outras
entidades  do concelho,  tendo sempre em conta o  actual  período de contenção económico-
financeiro que o país atravessa. O intuito será o de chegar mais perto dos jovens, desenvolvendo
actividades que despertem o seu interesse. Informou, que até ao final do corrente ano a Câmara
Municipal não possui programada nenhuma iniciativa concreta relacionada com a juventude.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria João Pina frisou que tais propostas de actividades serão posteriormente
avaliadas para inclusão no Plano de Actividades  da Câmara Municipal  que se  encontra em
elaboração. As mesmas, poderão ser entregues directamente na Câmara Municipal, ou enviadas
por email para geral@cm-ferreira-alentejo.pt.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Carolina Rocha usou da palavra referindo que existem muitas actividades que
poderão ser desenvolvidas sem custos para e entidade que a realiza. Como exemplo, salientou que
a Associação de Estudantes desenvolve algumas actividades sem custos, como a comemoração de
celebrações mundiais (dia mundial da ciência, dia da floresta, entre outros…) e organização de
exposições com trabalhos realizados pelos alunos. Na sua opinião, essas actividades deveriam ser
alvo de um público mais abrangente (comunidade) mostrando as capacidades dos jovens nas mais
diversas actividades.-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria João Pina sugeriu que algumas das actividades a realizar por parte da
Associação de Estudantes poderão ser desenvolvidas nos espaços públicos da autarquia (Galeria
de Arte, Posto de Turismo, Biblioteca Municipal, entre outros…).----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara manifestou a falta de uma participação mais activa por
parte dos estudantes do concelho, aquando da realização das diversas actividades desenvolvidas
pela Câmara Municipal. Na sua opinião, no passado a Associação de Estudantes sempre foi muito
“virada para dentro”, não mostrando a realização do seu trabalho ao público. Na tentativa de
contornar esse obstáculo, disponibilizou os serviços da autarquia, na representação da Chefe de
Divisão, Drª Maria João Pina, sendo o elo de ligação entre a Associação de Estudantes e a
Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria Teresa Guerreiro sublinhou que os Jogos Desportivos bem como os Jogos
Culturais são um bom exemplo de iniciativas dirigidas para os jovens do concelho ou com alguma
ligação a este.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Luís Branco comentou que, apesar das várias actividades desenvolvidas pela
Ferreira Activa, é cada vez menor a aderência por parte dos mais jovens.------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Sérgio Aniceto sente que o decréscimo de participação de jovens em algumas
iniciativas ou actividades desenvolvidas para os mesmos, deve-se à incompatibilidade de horários
(horário escolar/actividades extra escolares).---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------O  Senhor  Presidente  da  Câmara comentou  que  motivado  pela  crescente  restrição
económica, muitos dos cidadãos fazem opções quanto aos gastos associados às várias actividades
desenvolvidas por cada um.----------------------------------------------------------------------------------
---------Mais informou, que ao contrário da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, muitas
autarquias  do  país  cobram  às  colectividades  a  utilização  dos  equipamentos  para  iniciativas
privadas, situação que actualmente não se verifica.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria João Pina sublinhou que a Câmara Municipal possui bons equipamentos
e que têm que continuar em funcionamento.---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Sérgio Aniceto comentou que na sua opinião, os subsídios atribuídos às várias
entidades protocoladas com a Câmara Municipal deveriam ser dados em função das actividades
desenvolvidas e do cumprimento dos seus planos de actividades. Esses mesmos subsídios deveriam
ser repartidos em tranches obrigando-as a cumprir com as actividades programadas, obtendo-se
assim uma melhor rentabilização dos espaços existentes.-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Presidente da Câmara salientou que várias autarquias já não participam no
apoio a colectividades, nomeadamente no fornecimento de transporte para deslocações.------------
---------Questionou a representante da Associação de Estudantes se recebem algum tipo de apoio
monetário para a realização das actividades programadas.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Senhora  Carolina  Rocha informou  que  o  único  apoio  prestado  pelo  AVEFA
(Agrupamento Vertical  de Escolas  de Ferreira  do Alentejo)  reflecte-se  na aquisição de algum
material necessário para a realização de determinadas actividades.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara comentou que os jovens estão cada vez mais educados
para a racionalização de meios, situação muito importante tendo em conta as várias dificuldades
sentidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria Teresa Guerreiro, com o intuito de estimular a participação dos jovens
nas várias actividades desenvolvidas, propôs a criação de um prémio de melhor aluno / melhor
desempenho numa determinada actividade.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Presidente  da  Câmara informou  que  o  Externato  D  Nuno  Álvares  Pereira
anualmente atribui um prémio de desempenho para o melhor aluno do ensino secundário de
Ferreira do Alentejo. Contudo, poderiam ser atribuídos outros prémios, patrocinados por entidades
privadas, como de mente e excelência atribuído pelo Agrupamento de Escolas.-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria João Pina, mediante disponibilidade dos serviços da Câmara Municipal,
sugeriu como proposta a criação do projecto “open days”. Este projecto consistiria em mostrar aos
alunos do ensino secundário a parte profissional dos técnicos em funções na autarquia, dando-lhes
uma visão geral daquilo que poderão ser as suas futuras profissões.------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que este projecto atingisse os alunos do ensino
secundário ou final do 3º ciclo, uma vez que são aqueles que mais próximo estão do ensino
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superior. Tendo em conta as áreas profissionais existentes na autarquia, esse grupo/s de alunos
poderiam acompanhar/aprender o funcionamento das profissões escolhidas.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria João Pina informou que a Câmara Municipal foi contactada para divulgar
junto dos jovens o convite realizado pela RTP quanto à participação no programa “A Voz de
Portugal”  que  contará  com  a  apresentação  de  Catarina  Furtado
(http://rtp.sapo.pt/avozdeportugal). Os grupos de jovens interessados poderão apenas assistir ao
programa, bem como, caso seja esse entendimento, participar no próprio programa.----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Sérgio Aniceto informou que será inaugurado no próximo dia 29 de Outubro de
2011,  pelas  15:00 horas,  no Mercado Municipal  de  Ferreira  do Alentejo  a  sede  oficial  da
Associação Distrital  de Taekwondo de Ferreira do Alentejo. Esta cerimónia contará com uma
demonstração daquilo que é a modalidade, bem com, a presença de representantes da Federação
Portuguesa de Taekwondo.-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Luís Branco informou que a Ferreira Activa irá realizar no próximo fim-de-semana
um passeio de canoagem na Ria Formosa.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria João Pina apelou à representante da Associação de Estudantes que de
uma forma gradual dinamizassem as iniciativas culturais e desportivas realizadas pela Câmara
Municipal junto dos jovens, de forma a incentivar a sua participação.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

---------Não havendo mais  assuntos  a  tratar,  o Senhor  Presidente  da Câmara,  quando eram
dezoito horas, deu por encerrada a sessão.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------E  eu  _______________________________________,  Assistente  Técnico,  para  o  efeito
designado, secretariei a reunião e redigi a presente acta, que depois de conferida vai ser assinada
pelo Presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara,

______________________________
Dr. Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa
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