
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DA MARINHA GRANDE

Reunião de 03 de maio de 2018

ATA

Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e quinze
minutos, no auditório do Núcleo de Arte Contemporânea, reuniu-se o Conselho
Municipal da Juventude da Marinha Grande, doravante designado por CMJ,
presidido pela Vereadora da Educação, Célia Guerra, com a presença dos membros
representantes das várias entidades, abaixo indicados, convidados em conformidade
com o exposto no artigo 4.º do Regulamento do CMJ.

Álvaro Pinto Cardoso - Junta de Freguesia de Vieira de Leiria;

Ana Maria Domingues Fonseca - Corpo Nacional de Escutas;

Bruno Ribeirete Santos - Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de
Vieira de Leiria;

Maria Fernanda M. Esperança Pereira - Junta de Freguesia da Marinha Grande;

Margarida Reçonha Marques - Associação de Estudantes do Agrupamento de
Escolas Marinha Grande Nascente;

Marina Domingues - ADESER II - Associação p/ o Desenvolvimento Económico e
Social da Região da Marinha Grande;

Rita Lourenço de Sousa - MpM Movimento pela Marinha;

Sofia Silvestre - Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas Marinha
Grande Poente;

Valter Cabral - Juventude Comunista Portuguesa;

Contou-se, ainda, com a presença da Dra Catarina Carvalho, chefe da Divisão de
Cidadania e Desenvolvimento da Câmara Municipal e de Carmen Cruz que
secretariou a reunião.

A Vereadora da Educação, Célia Guerra, deu início aos trabalhos, agradecendo a
presença de todos e dando conhecimento da justificação de alguns dos ausentes,
lamentando, porém, a ausência de um número significativo de convocados.

Verificou-se que o nome do representante da Coligação Democrática Unitária -
Partido Comunista Português, Valter Cabral, não constava na lista de presenças,
tendo o mesmo referido ter sido enviado um email há um mês atrás a informar o
nome do representante da CDU-PCP. A Sr.ª Vereadora referiu que não tínhamos
recebido a comunicação, tendo inclusivamente, na última reunião de Câmara,



informado os vereadores da CDU desse facto. Mais solicitou a Valter Cabral que
fizesse chegar à Câmara Municipal o email a que fez referência, já que é necessária a
comunicação oficial do representante, por parte da CDU-PCP. Comunicou que tal
facto não seria impeditivo para a sua tomada de posse.

A Sra Vereadora alertou, de seguida, os presentes que esta primeira ata seria
efetuada pelo Município, no entanto, as restantes seriam da responsabilidade dos
secretários da Mesa.

Dando continuidade aos trabalhos procedeu-se à distribuição do Regulamento do

Conselho Municipal da Juventude aprovado na Assembleia Municipal de 29 de junho

de 2017 e publicitado em DR a 8 de agosto de 2017, recomendando a sua leitura e

análise.

No que se refere ao ponto um da ordem de trabalho, fez-se a leitura do documento

de tomada de posse que foi assinado por todos os membros presentes .

A Sra Vereadora fez referência à não existência de um regimento interno, tendo
proposto aos presentes a apresentação de uma proposta para o mesmo.

Quanto ao segundo ponto , eleição dos membros da mesa e comissão permanente
do CMJ, foram explanadas as principais das funções quer da Mesa,quer da comissão
permanente, tendo sido colocado à consideração dos presentes a operacionalização
da eleição: manifestação de vontade e votação ou sorteio pelos elementos
presentes.

Após alguns esclarecimentos e reflexão sobre esta decisão, o representante
CDU-PCP, Valter Santos, propôs proceder-se apenas à eleição da Mesa, pois na sua
opinião não havia condições para eleger a Comissão Permanente, dado o número de
membros ausentes.

As representantes das associações de estudantes dos agrupamentos referiram,
também, o facto de, como estudantes, dentro de dois meses terminarem o 12.º ano
e eventualmente saírem do Município, deixando o lugar vazio. No entanto, foi
esclarecido que está prevista a designação de novos representantes, para os casos
de necessidade de substituição, bastando nessa altura enviar o ofício com indicação
do novo representante.

A representante da ADESER II, Marina Domingues, acrescentou ainda que essa
questão pode inclusive ficar determinada no próprio regimento interno,
sensibilizando os presentes a assumirem a responsabilidade na tomada de decisões,
uma vez que foram escolhidos pelas entidades para serem os seus representantes no
CMJ.



Feita a auscultação decidiu-se, por unanimidade, proceder-se à eleição da Mesa e
adiar a eleição da Comissão Permanente para a próxima reunião.

A Sra Vereadora voltou a alertar para a importância da constituição da Mesa, bem
como para a necessidade de designação do representante do CMJ para estar
presente nas reuniões do Conselho Municipal da Educação, uma vez que este se iria
realizar na próxima semana.

Quer a representante do MpM, Rita Sousa, quer o representante da Associação de
Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, Bruno Santos, se
disponibilizaram para fazer parte da Comissão Permanente, não podendo assim
fazer parte da constituição da Mesa.

Manifestaram disponibilidade para assumir os cargos da Mesa duas representantes
das Associação de Estudantes do Agrupamento Nascente e Poente, Margarida
Marques , Sofia Silvestre, respetivamente e a representante do Corpo Nacional de
Escutas, Ana Fonseca. Contudo, surgiu uma questão sobre a necessidade de se
eleger, ou não, o presidente da Mesa, ou se ficaria automaticamente a Sra
Vereadora em representação da Sra Presidente da Câmara, em conformidade com o
exposto no n.º 3 do artigo 10.º do Regulamento do CMJ.

Concluiu-se então que a Presidente da Mesa é a Sr.ª Presidente da Câmara, ou a
vereadora que a substitui, tendo-se passado à eleição das duas secretárias, por
sorteio, uma vez que que havia três candidatas, ficando como primeira secretária,
Margarida Marques, da Associação de Estudantes do Agrupamento Marinha Grande
Nascente, e segunda secretária, Ana Fonseca, representante do Corpo Nacional de
Escutas.

No que se refere à constituição da Comissão Permanente foi votado por
unanimidade o seu adiamento para a próxima reunião do CMJ.

No que concerne ao ponto três, eleição do representante do CMJ no Conselho
Municipal de Educação , uma vez que o primeiro está previsto para o próximo dia
oito de maio, foi eleita, por unanimidade, a representante da Associação de
Estudantes do Agrupamento Marinha Grande Poente, Sofia Silvestre.

1. Relativamente à Semana da Educação e Juventude 2019, a Sra Vereadora
informou os presentes do tema proposto para a próxima Semana da Educação e
Juventude, a realizar no ano de dois mil de dezanove: Multiculturalidade.

Tal deve-se à existência de cada vez mais crianças e jovens oriundos dos mais
variados Países do mundo, trazendo a nós as suas culturas e tradições. Foi referido já
existirem algumas propostas de atividades, mas lançou o desafio aos presentes para
pensarem no assunto e apresentarem propostas de iniciativas que entendam
inserir-se no âmbito das próprias competências que o CMJ possui enquanto órgão
consultivo.



A representante da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Maria Esperança,
questionou, ainda, como se costuma realizar a Semana da Educação e Juventude,
tendo-se esclarecido que, antigamente, se realizava no Parque Municipal de
Exposições - ficava tudo centrado nos pavilhões. Contudo, em 2016, optou-se por
realizar as várias atividades no centro histórico, onde existem mais espaços para
acolher e realizar um evento desta natureza.

A Sra Vereadora terminou este ponto lançando o desafio para uma eventual
participação do CMJ na semana de educação, bem como solicitou aos presentes a
apresentação de propostas. Valter Cabral fez a proposta de se convidarem as várias
associações a participarem também na Semana da Educação.

No que se refere ao Orçamento Participativo Jovem a Sra Vereadora perguntou aos
presentes se já tinham conhecimento do Orçamento Participativo Jovem, tendo-se
efetuado a distribuição do respetivo regulamento para leitura, análise e
apresentação de eventuais propostas de alteração para a próxima reunião.

De seguida, a Sra Vereadora informou os presentes da receção de um email do IPDJ -
Instituto Português do Desporto e Juventude, distribuído pelos presentes para
conhecimento.

Nos outros assuntos, foram questionados os presentes se havia algum assunto ou
questão que pretendessem colocar ou abordar, nada havendo a referir agendou-se a
próxima reunião do CMJ, para vinte e cinco de maio, sexta-feira, pelas 18h30m, no
auditório da Biblioteca Municipal ou eventualmente no Salão Nobre.

Pediu a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Álvaro
Cardoso, que referiu estar surpreendido pela presença reduzida de jovens num
Conselho de Juventude.Valter Cabral lembrou que existem várias questões que
dificultam a vinda dos jovens às reuniões, como a escola, os trabalhos e outros
compromissos.

A Dra Marina Domingues, da ADESER II, sugeriu aos presentes a definição, no
Regimento, do calendário anual das reuniões.

Nada mais havendo a tratar, a Sra Vereadora informou que a convocatória para a
próxima reunião seria enviada pelo Município.


