Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social

Ata Avulsa da Reunião do Conselho Municipal da Juventude, realizada
no dia 15 de maio de 2015
Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2015, pelas dezanove horas, ao abrigo do número 1 do
artigo 19.º do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude, no Salão Nobre dos Paços do
Município de Oliveira do Hospital, reuniu o Conselho Municipal de Juventude, sob a presidência
do Sr. Vereador do Pelouro da Juventude, Prof. Nuno Ribeiro, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1. Aprovação da ata da última reunião;
2. Informações;
3. Elaboração do Plano Anual de Atividades, nos termos da alínea a) do artigo 13.º do
Regulamento do CMJ;
4. Eleição, nos termos do artigo 11.º do Regulamento do CMJ, do representante para o
Conselho Municipal de Educação;
5. Apreciação, nos termos do n.º 1 do artigo 19 do Regulamento do CMJ, do relatório de
atividades e contas do município;
6. Emissão de parecer, nos termos do n.º 6 do artigo 8.º do Regulamento do CMJ, sobre a
elaboração das Normas do Orçamento Participativo Jovem 2015;
7. Outros assuntos.
A reunião teve início, contando com a presença dos seguintes elementos com direito a voto: o Sr.
João Madeira, representante da Juventude Social-Democrata; o Sr. Tiago Martins, representante
da Juventude Socialista de Oliveira do Hospital; o Sr. Nuno Dias, representante da Juventude
Popular; o Sr. João Cruz, representante da Juventude Comunista Portuguesa, a Sra. Catarina
Costa, representante da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Hospital; a Sra. Diana Abrantes, representante da Associação de Estudantes da EPTOLIVA e a
Sra. Vanda Sardinha, representante da Associação de Estudantes da ESTGOH.
Estiveram presentes os seguintes observadores: o representante do PS na Assembleia Municipal,
Dr. André Pereira, o representante do PSD na Assembleia Municipal, o Dr. Nuno Vilafanha, o
Sr. Fernando Ventura, responsável concelhio do Agrupamento de Escuteiros; a Sra. Rita
Fonseca, representante da Associação Juvenil dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do
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Hospital; o Sr. Hélio Carvalho e o Sr. Pedro, representantes da Liga de Melhoramentos de
Travanca de Lagos; o Sr. João Loureiro e o Sr. Francisco, representantes da Associação de
Jovens de Lagares da Beira, o Sr. João Seixas, Sra. Rita Figueiredo, Sr. Alexandre Relvas e Sr.
André Henriques, representantes da JOHVEM – Jovens de Oliveira do Hospital Voluntários em
Movimento e o Sr. João Nunes, representante do GAPO – Grupo Aventura e Preservação das
Origens em Aldeia de Nogueira.
Antes de entrar na Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador da Juventude, informou que de acordo
com a deliberação tomada na última reunião do Conselho Municipal de Juventude foi convidado
a participar, na qualidade de observador permanente, o GAPO – Grupo Aventura e Preservação
das Origens em Aldeia de Nogueira.
Em seguida, deu conhecimento da entrada de um e-mail enviado pelo Sr. João Cruz no dia 22 de
abril relativamente a dúvidas sobre o Conselho Municipal da Juventude ao qual foi respondido
que as dúvidas seriam explanadas na presente reunião.
Pelo exposto, o Sr. Vereador da Juventude, leu e respondeu às perguntas colocadas pelo Sr. João
Cruz:
“1) No Capitulo III do artigo 8º alínea 1 a e b, diz o seguinte, "Compete ao Conselho Municipal
de Juventude emitir parecer obrigatório sobre as seguintes matérias:
a) linhas de orientação geral da politica municipal para a juventude, constantes do plano anual
de atividades
b) Orçamento municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas de juventude e às
políticas com sectoriais com aquela conexas."
Sendo assim porque é que o Conselho Municipal da Juventude não foi tido nem acho sobre o
Orçamento Municipal de 2015?

Resposta: Estranho ter colocado esta questão, pois no último CMJ que se realizou no dia 21 de
novembro de 2014 (o Sr. João encontrava-se presente) foi aprovado por unanimidade emitir
parecer favorável sobre o orçamento municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas de
juventude para o ano 2015, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento do CMJ.
Porque antes no Capitulo II artigo 4º alínea a) diz o seguinte:
"Colaborar na definição e execução das políticas municipais de juventude, assegurando a sai
articulação e coordenação com outras políticas sectoriais, nomeadamente nas áreas do
emprego e formação profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto,
saúde e ação social."
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No Capítulo III, no Artigo 11º diz o seguinte:
"Compete ao Conselho Municipal de Juventude eleger o seu representante no Conselho
Municipal de Educação"
Sendo assim quem é a pessoa elegida para o Conselho Municipal da Educação?
Quem o elegeu?
Se não o elegeu, porque é que ainda não ouve uma votação para eleger o mesmo?
No Capitulo III, no artigo 14 diz o seguinte:
"Compete ao Conselho Municipal de Juventude acompanhar a evolução da politica de educação
através do ser representante no Conselho Municipal da Educação."
Como o Conselho Municipal de Juventude pode acompanhar se o mesmo não o elegeu?
Porque mais no Capítulo IV, do artigo 16º alínea c) diz o seguinte:
"Eleger um representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho municipal da
Educação."

Resposta: Relativamente às questões colocadas informo que no CMJ realizado no dia 02 de
maio de 2014 foi eleito o Sr. Luís Pereira para ser o representante da CMJ no CME. Entretanto, o
Sr. Luís Pereira deixou de fazer parte da AESTGOH, pelo que, deixou também de fazer parte do
CMJ e por esse motivo é que na Ordem de Trabalhos da reunião de hoje temos um ponto para
proceder à referida eleição.
No Capítulo V do artigo 25º alínea 1 e 2 diz o seguinte:
"O Conselho Municipal de Juventude deve divulgar na Internet as suas iniciativas e
deliberações bem como manter informação atualizada sobre a sua composição, competências, e
funcionamento".
O Município de Oliveira do Hospital disponibilizará uma página no seu sitio de internet para os
fins previstos no número anterior."
Sendo assim onde está essa página de Internet? Como os jovens sabem dos eventos realizados?
Porque é que no site do município não estão lá as atas do ano de 2014? Porque a Câmara
Municipal não criou ainda um site só para este efeito?

Resposta: No que diz respeito a estas questões a composição e o Regulamento estão disponíveis
no site da Câmara Municipal; As iniciativas têm sido divulgadas no site do Município e no
facebook; Em relação às atas, efetivamente estão em falta no site, pelo que, nos próximos dias
irei pedir aos serviços para as disponibilizarem. Reforço que as mesmas têm sido enviadas para
todos os elementos do Conselho Municipal de Juventude
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No Capítulo III artigo 8ºalínea 6 diz o seguinte:
Emitir parecer obrigatório sobre a elaboração do orçamento participativo jovem que tem por
intuito auscultar a opinião da juventude do concelho de Oliveira do Hospital e inscrever, no
orçamento anual da autarquia, o montante afecto aos investimentos e acções que consideram
mais relevantes.”
Sendo assim quem delibera o montante para o valor do Orçamento participativo jovem é o
Conselho Municipal da Juventude?
Se é, porque é que tem sido sempre o Executivo camarário a impor o valor?

Resposta: Relativamente à verba para o Orçamento Participativo Jovem a mesma já foi debatida
no último CMJ aquando da emissão de parecer obrigatório não vinculativo sobre o orçamento
municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas de juventude para o ano 2015, de
acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento do CMJ.”
Em seguida, o Sr. Vereador da Juventude, informou que o Sr. João Cruz no dia 06 de maio
enviou um e-mail a solicitar o envio das atas da Comissão de Análise Técnica do Orçamento
Participativo Jovem e o projeto que a autarquia tinha para o Parque dos Marmelos.
Relativamente ao pedido do Sr. João Cruz, o Sr. Vereador da Juventude, deu conhecimento que
foi enviado um e-mail a informar que as atas estariam para consulta na presente reunião.
O Sr. João Cruz pediu a palavra para esclarecer que colocou a questão do projeto do Parque dos
Marmelos porque no âmbito do Orçamento Participativo Jovem 2014 tinha apresentado uma
proposta em nome da JCP e que a mesma foi chumbada por ultrapassar a verba limite e porque já
haveria uma ideia na autarquia para o referido espaço.
O Sr. João Cruz aproveitou para dizer que, pelo que tinha tido conhecimento, durante três anos
houve um elemento que se fez passar por representante de um partido sem o apoio do mesmo e
que, no seu entender, houve usurpação de funções e questionou o Sr. Vereador da Juventude
sobre o que é pensava fazer relativamente a esta situação e clarificou que se estava a referir ao
Sr. André Feiteira.
Relativamente à questão levantada pelo Sr. João Cruz, o Sr. Vereador da Juventude, começou
por esclarecer que na primeira reunião do mandato foi solicitado a todos os elementos que
entregassem um comprovativo conforme representavam determinada entidade.
Acrescentou que a convocatória para a referida reunião foi enviada via CTT e que a mesma veio
devolvida, foram enviados dois e-mails para o endereço da JSD e na primeira reunião
apresentou-se como representante da JSD o Sr. André Feiteira; nessa mesma reunião encontrava4/13
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se presente o deputado Dr. Nuno Vilafanha que é o presidente da Comissão Politica Concelhia
do Partido Social Democrata de Oliveira do Hospital que não se opôs, nem se manifestou.
Esclareceu que o Sr. André Feiteira esteve presente em apenas duas reuniões e que foi por
informação do mesmo que teve conhecimento que começaram a surgir dúvidas se iria continuar
a representar a JSD de Oliveira do Hospital no Conselho Municipal de Juventude. Explanou que
solicitou à Comissão Política do PSD de Oliveira do Hospital que esclarecesse a situação e que
indicasse um substituto, tendo-lhe sido respondido que sendo a Comissão Política e a JSD
estruturas diferentes e mesmo tendo estado presente na primeira reunião não tinha por obrigação
confirmar que o Sr. André Feiteira fosse o representante da JSD e no mesmo e-mail indicou
como representante o Sr. João Madeira.
Continuando, o Sr. Vereador da Juventude referiu que como se entendeu, pelo e-mail enviado
pela Comissão Política da concelhia de Oliveira do Hospital, que existia uma contradição, tendo
em conta que foi referido que não podiam validar a presença e a representação do Sr. André
Feiteira enquanto representante da JSD também não poderia a mesma Comissão agora nomear
um novo elemento. Pelo exposto, o Sr. Vereador da Juventude contatou a JSD distrital de
Coimbra, entidade máxima da JSD, e passou a ler o referido e-mail que ratifica a presença do Sr.
André Feiteira nas duas reuniões no presente mandato, nomeia o Dr. João Madeira para
representar a JSD na presente reunião e informa que a mesma seria provisória pelo que solicitam
que caso a situação da JSD de Oliveira do Hospital não esteja resolvida aquando do próximo
Conselho Municipal da Juventude fosse feito um novo contacto por parte da Câmara Municipal.
Para falar acerca deste assunto, pediu a palavra o Dr. Nuno Vilafanha que começou por informar
que o Sr. André Feiteira não é militante do PSD nem da JSD, o que não implicava que o partido
não o pudesse indicar como representante.
Afirmou que o Sr. André Feiteira não estava numa situação correta e acrescentou que todos os
elementos do Conselho Municipal de Juventude têm de se fazer acompanhar de um documento
que comprove ou confirme a sua representatividade, o que neste caso não existiu e só foi feita
posteriormente.
Terminou dizendo que é necessário ter cuidado com estas situações pois o Sr. André Feiteira
podia ter participado em decisões que podiam estar afetas a um determinado partido e essas
decisões não seriam válidas. Acrescentou que aquando do pedido de nomeação frisou que não
indicava um representante da JSD mas sim do PSD de Oliveira do Hospital.
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De seguida, passou-se ao ponto dois – Informações – que constam do documento em anexo e que
fica a fazer parte integrante desta ata (anexo um).
Como o Sr. Presidente da Câmara Municipal tinha dado entrada há alguns instantes na reunião, o
Sr. Vereador da Juventude fez o ponto de situação em que se encontrava a Ordem de Trabalhos
e, de seguida, deu a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que depois de cumprimentar
todos os presentes informou que passou na reunião apenas para dar duas os três palavras e referiu
que não quer ser parte interveniente no presente Conselho Municipal de Juventude pois, na sua
opinião, é um espaço de debate da juventude.
Acrescentou que a sua passagem na última reunião não tinha sido muito brilhante mas, como
tinha achado que algumas coisas não estavam a ser corretas, a sua intervenção acabou por ser de,
alguma forma, exagerada em relação a algumas ideias.
Acrescentou que em qualquer órgão têm de existir regras democráticas e cada um pode expressar
a sua visão respeitando as mesmas.
Esclareceu que na última reunião tentou explicar várias vezes a mesma situação ao representante
da JCP acabando por perder a paciência e aproveitou para clarificar que não o fez por mal.
Explanou que para o executivo é importante dar voz aos jovens e ouvir as suas opiniões.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que ainda não vai ser este verão que vai
conseguir concretizar o “Festival em Altitude” como havia adiantado na última reunião.
Acrescentou que a EXPOH não tem estado muito direcionada para a juventude mas será possível
introduzir um dia dedicado à juventude.
Informou que têm o dia 08 de agosto disponível e que deixa para discussão a possibilidade de
incluir um ou dois artistas direcionados para a juventude.
Aproveitou a presença do presidente da Liga de Melhoramentos de Travanca de Lagos para lhe
dar os parabéns e a toda a equipa pela organização do “ORIGENS”.
Solicitou que todos os jovens ajudassem a Câmara Municipal a fazer coisas diferentes na área da
juventude.
O Sr. Vereador da Juventude pediu a palavra para informar o Sr. Presidente da Câmara
Municipal que estava presente a Catarina Costa, atleta oliveirense, a quem em reunião de
executivo foi atribuído um voto de reconhecimento.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal aproveitou para felicitar a Catarina Costa pelos resultados
obtidos.
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O Sr. João Cruz tomou a palavra para referir que se deveria aproveitar a EXPOH para criar um
evento direcionado para a juventude dando como exemplo as atividades que se haviam realizado
durante o sunset que ocorreu em Oliveira do Hospital no ano transato.
Seguidamente, tomou a palavra o Sr. Alexandre Relvas para questionar o Sr. Presidente da
Câmara Municipal em que é que consiste ou em que moldes iria ocorrer o festival em altitude.
Para responder a esta questão, o Sr. Vereador da Juventude, começou por clarificar que o festival
em altitude seria realizado nos moldes em que ocorrem os festivais nacionais, teria de se associar
a este evento grandes marcas, fazer workshops, desportos radicais, etc.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu uma nota relativamente à participação do Sr. André
Feiteira, referindo que para além de tudo houve o princípio da boa fé e referiu que o Sr. Vereador
da Juventude já havia explicado e a Juventude Social Democrata veio ratificar a decisão do
André Feiteira estar no CMJ, portanto é um problema que não se verifica.
Acrescentou que não podia deixar de lamentar que esta situação tenha ocorrido e uma pessoa se
intitule como representante e depois a própria Comissão Politica Concelhia de Oliveira do
Hospital refira que ele não era representante da Juventude Social Democrata e que também
procure o que é que a Câmara Municipal pensa fazer contra o Sr. André Feiteira.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal esclareceu que da parte do Município não haverá mais
nada, até porque a Juventude Social Democrata ratificou a decisão e por isso o problema está
resolvido e “nós não andamos aqui a perseguir ninguém”.
Seguidamente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, despediu-se dos presentes e retirou-se da
reunião.
Antes de terminar o ponto dois da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador da Juventude, perguntou se
algum dos presentes queria dar informação das suas atividades, pelo que, tomou a palavra a Sra.
Vanda Sardinha que começou por informar que a semana académica da ESTGOH se iria realizar
de 18 a 24 de maio e aproveitou para dar a conhecer o cartaz, convidar todos os elementos do
Conselho Municipal de Juventude a estarem presentes e solicitar que divulgassem o evento junto
das entidades que representam.
O Sr. Vereador da Juventude aproveitou para informar todo o apoio que a Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital deu à associação de estudantes da ESTGOH para que a semana académica
se realizasse.
De seguida, passou ao ponto três da Ordem de Trabalhos – Elaboração do Plano Anual de
Atividades, nos termos da alínea a) do artigo 13.º do Regulamento do CMJ – onde o Sr. Vereador
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da Juventude começou por relembrar que, na última reunião tinha ficado acordado constituir uma
equipa de trabalho para elaborar o plano anual de atividades, e a verdade é que apenas o Sr. João
Cruz deu contributos para a elaboração do mesmo e justificou a sua ausência na reunião marcada
para o efeito, pelo que passou a dar a conhecer as ideias do Sr. João Cruz apresentadas através de
um e-mail datado de 11 de fevereiro:
“A criação do logótipo do Conselho Municipal da Juventude deveria passar pelos jovens, ou
seja, deveria criar-se um concurso de ideias onde qualquer jovem do concelho podia desenhar
um logótipo e depois iria a votação e escolhia-se o melhor logótipo.
- Deve-se criar suppots na cidade e mesmo no concelho de Oliveira do hospital para a boa
prática do graffiti.
- Na comemoração do dia Internacional da juventude pode-se criar um dia cheio de atividades,
aproveitando o a zona do parque dos marmelos, piscinas e corte de ténis e incentivar os jovens
ao desporto, como podia-se por um sítio dentro do parque dos marmelos para desportos
radicais, criar um espaço para fazer um acampamento e á noite convidar um banda e um DJ.
- No fórum do desporto podia-se convidar o Prof . Vitor Frade (Foi preparador físico entre
outros, do FCP e do Boavista), para um debate sobre o futebol e a sua prática pelos jovens.
E

realizar

no

mesmo

dia

um

jogo

com

o

FCP

-

Oliveira

do

hospital

- No festival da juventude em altitude podia-se arranjar um lugar para fazer um acampamento
para jovens maiores de 12 anos.”
Seguidamente o Sr. Vereador da Juventude, aproveitando o Plano Anual de Atividades elaborado
na última reunião, solicitou que todos os elementos presentes dessem o seu contributo, pelo que,
foi aprovado o seguinte Plano Anual de Atividades:
Cidadania e Participação Juvenil
Atividade

Data

• Concursos (Logo do CMJOH; Graffiti… -

Ao longo do ano

Equipa para dinamizar

Ver propostas CMOH ou concurso?
• Integrar as ações de Voluntariado –

Ao longo do ano

Participação em eventos diversos
• Organização de Sessões Temáticas | Fóruns

A calendarizar

• Dinamização e divulgação do Cartão

Com CMOH

Jovem Municipal (vantagens e descontos);

Através das associações

Ao longo do ano
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• Programa Férias + Solidárias | Ação de
divulgação e dinamização

CMOH junho a
agosto

• “Dia Aberto” em cada associação –
Estabelecer um dia em que cada associação
recebe a visita dos restantes membros e
jovens associados. Poderá pensar-se
também num formato de Encontros entre
associações;
• Orçamento Participativo Jovem 2015 –
divulgação nas escolas

Com CMOH maio a
junho

Desporto, Educação, Cultura e Lazer
Atividade

Data

• Evento para a Juventude

Com CMOH

Associativismo

• Semanas Académicas | Dinamização e

A calendarizar

AE Estudantes
Associações em geral

divulgação
• Eventos desportivos | Dinamização e
divulgação
• Comemoração do Dia Internacional da

Ao longo do
ano/com a CMOH
12 de agosto

Associativismo

Juventude
• Bolsas de Estudo | Divulgação

Com CMOH
outubro/novembro

Emprego, Empreendedorismo e Formação
Atividade

Data

• Empreender + (Participação e divulgação)

Com CMOH

Ambiente
Atividade

Data

• Integração em Ações de Reflorestação;

novembro e março

• Ações de sensibilização e intervenção
9/13

Município de Oliveira do Hospital
Unidade de Desenvolvimento Económico e Social
ambiental
Antes de se passar ao ponto quatro, o Sr. João Cruz pediu a palavra para referir que sabe ser
civilizado e sabe participar e clarificar que a prova disso é que dos sete elementos que se tinham
proposto, na última reunião, para constituir um equipa para elaborar o Plano Anual de
Atividades, foi o único que respondeu à solicitação da Câmara Municipal.
Em seguida, passou-se ao ponto quatro da Ordem de Trabalhos – Eleição, nos termos do artigo
11.º do Regulamento do CMJ, do representante para o Conselho Municipal de Educação – tendo
o Sr. Vereador da Juventude informado que na sessão realizada no dia 02 de maio de 2014 foi
eleito o Sr. Luís Pereira para ser o referido representante e que tendo em conta que o mesmo
terminou a sua licenciatura, deixou de fazer parte da Associação de Estudantes da ESTGOH,
encontra-se a residir fora do concelho de Oliveira do Hospital e depois de consultarmos a Jurista
da Câmara Municipal e esta ser da opinião que se deve eleger um novo representante, verificouse a necessidade de eleger um novo elemento, pelo que, perguntou se alguém se proponha para
ser o representante.
O Sr. André Pereira pediu a palavra para dizer que tendo em conta que o último representante
eleito tinha sido alguém que permanentemente se encontrava em Oliveira do Hospital, sugeriu
que se seguisse o mesmo critério e propôs que fosse o Sr. Tiago Martins o represente do CMJ no
Conselho Municipal de Educação.
O Dr. Tiago Martins agradeceu a proposta feita pelo Sr. André Pereira, no entanto, colocou à
disposição do CMJ a apreciação de outra candidatura e sugeriu que caso estivesse disponível se
elegesse o representante da associação de estudantes da ESTGOH.
O Sr. Vereador da Juventude aproveitou para informar que as reuniões, habitualmente se
realizam às quartas-feiras, pelas quinze horas.
O Sr. João Cruz tomou a palavra para dizer que sendo o representante para o Conselho
Municipal de Educação, na sua opinião, devia ser eleito algum dos três representantes das
associações de estudantes existentes no CMJ.
Tendo em atenção as intervenções anteriores, o Sr. Vereador da Juventude, perguntou à
representante da associação de estudantes da ESTGOH qual a sua opinião.
A Sra. Vanda Sardinha informou que a Jéssica Domingues presidente da associação de
estudantes da ESTGOH lhe havia pedido para neste ponto ler a seguinte declaração: “Eu Jéssica
Domingues, venho informar Vossa Ex.ª que na reunião do conselho municipal de juventude a
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Vanda Sardinha será a minha representante e caso a ESTGOH seja a eleita para representar a
Juventude no conselho municipal de educação, a representante serei eu, Jéssica Domingues, a
presidente da Associação de Estudantes da ESTGOH. Assim como tem ocorrido nos anos
anteriores, em que o antigo presidente da Associação de Estudantes, Luís Pereira foi o
representante da juventude no Conselho Municipal de Educação.”
Em seguida, o Sr. Tiago Martins solicitou que tendo em conta que havia outra candidatura não se
colocasse à votação o seu nome para representante da juventude no Conselho Municipal de
Educação.
Posto isto, passou-se à votação nominal tendo sido aprovado por unanimidade (seis votos a
favor, zero contra e zero abstenções) eleger como representante do CMJ no Conselho Municipal
de Educação.
Tendo em atenção que a próxima reunião seria no dia 20 de maio foi elaborada a respetiva
minuta de deliberação para ter efeitos imediatos.
Passando ao ponto cinco da Ordem de Trabalhos – Apreciação, nos termos do n.º 1 do artigo 19
do Regulamento do CMJ, do relatório de atividades e contas do município – apenas o Sr. João
Cruz, representante da JCP interveio para dizer que as dúvidas que tem serão apresentadas na
próxima sessão da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital. Como não houve mais
inetervenções foi deliberado constar em ata que o referido documento foi apreciado na presente
reunião.
De seguida passou-se ao ponto seis da Ordem de Trabalhos – Emissão de parecer, nos termos do
n.º 6 do artigo 8.º do Regulamento do CMJ, sobre a elaboração das Normas do Orçamento
Participativo Jovem 2015 – tendo o Sr. Vereador da Juventude informado o seguinte:
A Comissão de Análise Técnica reuniu nas seguintes datas para proceder à avaliação das normas
do ano transato: 29 de janeiro de 2015, 12 de março de 2015, 25 de março de 2015 e 15 de abril
de 2015.
Dessas reuniões resultou a proposta de alteração das Normas de Funcionamento do Orçamento
Participativo Jovem enviada para todos os elementos e que vão ser analisadas em reunião de
Conselho Municipal de Juventude e, posteriormente, em reunião de Câmara Municipal.
Seguidamente, informou que relativamente à versão enviada a todos os elementos do CMJ,
entendeu fazer pequenas alterações e esclareceu que não alterou o conteúdo e que se limitou a
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organizar a estrutura das referidas Normas de Funcionamento, pelo que, perguntou se algum dos
presentes se oponha a que se tivesse por base o documento alterado por si.
Como nenhum dos presente se opôs, passou-se de imediato à análise artigo a artigo das Normas
de Funcionamento do Orçamento Participativo Jovem 2015.
Após ter sido analisado e discutido por todos os presentes, foi deliberado, por maioria (cinco
votos a favor e um voto contra) emitir parecer favorável às Normas do Orçamento Participativo
Jovem 2015.
O Sr. João Cruz clarificou que votou contra porque na sua opinião deviam estar afetos àquele
projeto cinquenta mil euros e na sua opinião deviam participar todos os jovens dos 16 aos 35
anos de idade, independentemente de serem serem trabalhadores, estudantes, residentes ou
naturais do concelho de Oliveira do Hospital, assim como representantes das diversas
organizações da sociedade civil existentes na área territorial geográfica do Município de Oliveira
do Hospital.
Tendo em atenção que o referido documento teria de ser presente a reunião de Câmara Municipal
foi elaborada a respetiva minuta de deliberação para ter efeitos imediatos.
Para terminar, entrou-se no ponto sete da Ordem de Trabalhos – Outros Assuntos – onde o Sr.
Vereador da Juventude começou por dizer que o Regimento aprovado na sessão de 02 de maio
de 2014 é possível a criação de uma comissão permanente, que nada mais é do que criar um
outro Órgão dentro do Órgão Conselho Municipal de Juventude e que, tendo em conta que se
tem por hábito constituir equipas de trabalho quando os assuntos assim o exigem, propôs que
seja decidida a não criação de uma Comissão Permanente do CMJ.
Como todos os elementos presentes concordaram com o Sr. Vereador da Juventude foi aprovado
por unanimidade a não criação de uma Comissão Permanente e ficou igualmente decidido que,
sempre que se revele necessário, serão constituídos grupos de trabalho para abordar e tratar
assuntos específicos.
Em seguida o Sr. Vereador da Juventude informou que a Câmara Municipal queria apresentar
uma proposta de cartaz para a realização de um Mega Final de Aulas, pelo que, colocava à
discussão do plenário a possível data de realização deste evento.
No entanto e, depois de dadas as informações acerca de como se poderia realizar este evento,
quais os custos associados e qual a possivel data de realização, os membros presentes, tendo em
conta o aproximar da data de realização (tendo em atenção o público-alvo teria de se realizar no
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dia 05 de junho), decidiram por unanimidade, optar pela realização deste tipo de evento numa
outra altura.
Os presentes tomaram esta decisão porque o evento deveria ser feito de uma maneira diferente e
com outros artistas e, nesta data, já não haveria tempo para fazer um novo Programa.
Seguidamente, o Sr. Vereador da Juventude, solicitou que todos os presentes fizessem chegar à
Câmara Municipal, na semana seguinte, propostas de artistas para a noite de sábado que está
reservada na EXPOH para a Juventude – tendo o Sr. Rafael Dias – proposto de imediato o DJ
Kura para terminar a noite.
Para finalizar o Sr. Vereador da Juventude informou que no dia 24 de outubro, no Colcurinho,
vai realizar-se o “Ultra-trail” ou “Trail”, dependendo da distância (atividade inserida na Festa da
Castanha).
E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Vereador da Juventude deu por concluída a reunião, pelas
vinte e duas horas e cinquenta e dois minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida
e aprovada vai ser assinada pelo Sr. Vereador do Pelouro da Juventude e por mim que a
secretariei.
Oliveira do Hospital, 15 de maio de 2015

________________________________
Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, Prof.

__________________________________
André Duarte Pereira, Dr.
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