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ATA 

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ÉVORA 

Realizada no dia 21 de Maio de 2018 

O Conselho Municipal da Juventude de Évora (CMJE) reuniu dia vinte e um de Março de 2018, 

pelas 17:30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença da maioria dos seus 

membros com direito a voto. 

A reunião foi iniciada pela Sra. Presidente do CMJE que de imediato procedeu à retirada do 

ponto dois da ordem de trabalhos (2. Informação sobre o Relatório de Atividades e Contas do 

Município), visto o Sr. Presidente da CME ter não poder estar presente na presente sessão.  

Assim sendo, a reunião iniciou-se com a seguinte ordem de trabalhos: 

1- Aprovação da ata da reunião anterior;  

2- Votação da proposta de Regimento Interno;  

3- Apresentação e contributos para o Espaço Jovem da Feira de S. João;   

4- Ponto de situação sobre o Diagnóstico Juvenil;  

5- Outros assuntos; 

No âmbito dos pontos da Ordem de Trabalhos em apreciação, os assuntos foram debatidos do 

seguinte modo:  

1. Aprovação da ata da reunião anterior 

A Sra. Presidente do CMJE questionou os presentes para aprovação da ata da reunião 

anterior, tendo realizado algumas pequenas alterações ao texto, nomeadamente o 

termo “regulamento” para “regimento” que estaria equivocado. Após esta pequena 

correção a ata foi aprovada por unanimidade.  
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2- Votação da proposta de Regimento Interno;  

A Sra. Presidente do CMJE relembrou que ocorreu uma proposta de revisão ao 

Regimento Interno do CMJE, a propósito da mudança de lei. Deste modo chamou a 

atenção para alguns pontos, fazendo algumas sugestões:  

- Que a comissão permanente, prevista na lei, tenha duração igual ao mandato 

autárquico; (artigo 5) 

Esclareceu ainda dúvidas que surgiram quanto aos observadores, referindo que estão 

consagrados no Regulamento, acrescentando que, no início de cada ano civil, será 

verificado o estatuto RNAJ de cada associação.  

A conselheira Ângela Caeiro, sugeriu uma alteração ao artigo 11. A alteração que propôs 

é a seguinte: onde se lê “dia seguinte à mesma hora”, passe para “no mesmo dia, 30 

minutos depois”.  

Finalizando as propostas de alterações, a Sra. Vereadora propõe uma alteração no 

artigo 38º, onde se lê “dois terços” que passe a “por maioria absoluta com capacidade 

de voto”, justificando que será mais facilitador.  

A Presidente colocou à votação a proposta de Regimento Interno com as alterações 

acima mencionadas e esta foi aprovada por unanimidade.  

3- Apresentação e contributos para o Espaço Jovem da Feira de S. João;   

A Sra. Vereadora propõe que o Dr. José Conde apresente o programa da Feira de São 

João 2018, que decorrerá entre os dias 22 de Junho e 1 de Julho de 2018, referindo que 

a CME aguarda propostas para o Espaço Jovem até dia 30 de Maio de 2018. Relembra 

que as propostas apresentadas para o Espaço Jovem decorrerão no Monte Alentejano.  

Assim sendo, o Dr. José Conde deu a conhecer o programa, apresentando inclusive os 

espaços físicos. Deste modo informou que o Espaço de Juventude e Desporto da Feira 

de São João contará com um palco, ecrã, e relvado (local para desportos). Este espaço 

destinado a atividades juvenis, contará ainda com:  
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a) Stands Expositivos, onde estarão presentes os alunos de arquitetura da 

Universidade de Évora, a DecoJovem e a CME- Departamento de Juventude e 

Desporto;  

b) Pista de Skate, que incluí workshops e exibições diárias;  

No espaço físico do Monte Alentejano, estará ainda patente uma exposição dos 

alunos do departamento de artes visuais e design da Universidade de Évora. Além 

disso, existirá um pequeno palco de atuações e o Bar das Associações.  

Quanto ao bar, segundo o Dr. José Conde informou da possibilidade das associações 

explorarem o mesmo, contudo devem possuir o CAE, sendo da responsabilidade de 

cada associação a gerência do bar.  

A Dra. Luísa Policarpo indicou que devem manifestar interesse na gestão do bar até 

ao dia 30 de Maio, assim como para atuações no palco que devem acontecer entre 

as 21h e as 21h 30m. Estas atuações serão apoiadas pela FNAC que irá disponibilizar 

a oferta de um cartão por grupo, sendo que por cada noite da Feira de São João, 

deverá acontecer uma atuação diferente, para dar assim mais oportunidades para as 

apresentações.  

A Dra. Luísa Policarpo aproveitou para chamar a atenção que este ano a Feira conta 

com o apoio da Fnac estando disponível um stand expositivo que incluí algumas 

ofertas e ainda a presença de um artista português. O Dr. José Conde interveio, 

descrevendo as noites temáticas do programa da Feira de S. João 2018, em síntese:   

- Dia 22 de Junho – Noite de Hip Hop 

- Dia 23 de Junho – Noite do Rock  

- Dia 24 de Junho – Noite da Musica para Todos 

- Dia 25 de Junho – Noite do Jazz  

- Dia 26 de Junho – Noite da Dança Flamenca e do Fado Jovem  
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- Dia 27 de Junho – Noite das Tunas  

- Dia 28 de Junho – Noite FNAC 

- Dia 29 de Junho – Noite da Multiculturidade 

- Dia 30 de Junho – Noite da Música e da Dança Clássica  

- Dia 1 de Julho – Noite da Diversidade – Cante Alentejano e RAP  

 

A Dra. Luísa Policarpo pediu ainda aos conselheiros das associações que estão mais 

ligados ao trabalho com comportamentos de risco, que possam realizar algumas ações, 

como é exemplo a GARE - Associação para a Promoção de uma Cultura de Segurança 

Rodoviária e a APF – Associação Planeamento Familiar.  

 

4- Ponto de situação sobre o Diagnóstico Juvenil;  

A Sra. Vereadora realizou um ponto de situação acerca do Diagnóstico Juvenil. Este 

instrumento resulta de uma importante parceria entre a Câmara Municipal de Évora e a 

Universidade de Évora, que visa conhecer os jovens entre os 15 e 29 anos, residentes 

e/ou estudantes ou trabalhadores no concelho, através da caracterização de diferentes 

dimensões das suas vidas, nomeadamente perfil demográfico, modos de participação 

escolar, práticas socioculturais e de intervenção cívica, comportamentos de risco e nível 

de satisfação com a vida e o futuro. Deste modo, destacou alguns resultados como “ Em 

termos de práticas de intervenção cívica, 4 em cada 10 jovens pertencem a alguma 

associação/organização/clube, mas 2 em cada 3 jovens têm pouco ou nenhum interesse 

pela política. Ter saúde, ser feliz na vida, ter um trabalho estável e ter uma relação 

estável são as experiências que praticamente todos os jovens desejam muito para os 

próximos 10-15 anos. A morte de alguém próximo, o desemprego e ser infeliz são 

experiências que os jovens mais temem nos próximos 10-15 anos. A maior parte dos 
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jovens que residem no Concelho de Évora equaciona deixar de aí residir de forma 

permanente por duas razões principais: estudar ou trabalhar.”  

Após esta chamada de atenção para os resultados obtidos pela Sra. Vereadora, a Dra. 

Luísa Policarpo solicitou que os conselheiros divulgam-se junto dos jovens o 

preenchimento dos inquéritos online referentes ao Plano Municipal de Juventude de 

Évora, incluindo jovens das comunidades rurais, para que os resultados possam ser mais 

representativos.  

Relativamente a este assunto, foi ainda proposto pela Sra. Vereadora 3 sessões de 

discussão de temas com jovens do Conselho Municipal de Juventude, convidando os 

conselheiros à sua inscrição para mediação das mesmas. Assim existirão 3 temas:   

Focus grupo 1º “ Sociabilidade, práticas, vivências,  comportamentos de risco-“ representante 
CMJE – Vitor Tereso (Juventude Bloco Esquerda) 

Focus Group 2 º– Ensino e Educação- representante CMJE – Ana Rita Silva ( Presidente AAUE)  

Focus Group 3º - Trabalho, Emprego e Autonomia – representante CMJE Luis Santos (Juventude 
Social Democrata) 

5- Outros assuntos;  

A Srª Vereadora respondeu a questões levantadas por alguns conselheiros e disse pretender no 

próximo ano que existisse um debate alargado sobre politicas Municipais de Juventude.  

A Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e, não havendo mais nada a tratar ou a 

decidir, foi dada por encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata.  

 

 

Ata aprovada pelo CMJE. Pode consultar o original no Ponto Jovem Espaço Municipal da Juventude  
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