Página 1 de 5

C ÂM AR A M UNI CI PAL

DE

É VOR A

ATA
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ÉVORA
Realizada no dia 21 de fevereiro de 2018
No vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito às 17h30m, decorreu no Salão Nobre
dos Paços do Conselho, a reunião do Conselho Municipal da Juventude de Évora. A mesma teve a
seguinte ordem de trabalhos:
1. Tomada de Posse dos novos representantes do CMJE para 2018;
2. Eleição das (os) secretárias (os) da mesa;
3. Eleição para o representante do CMJE no Conselho Municipal de Educação
4.

Proposta para alteração do Regimento Interno do CMJE;

5. Apresentação da Programação Mês da Juventude 2018;
6.

Eleição do melhor trabalho do Concurso Linha Gráfica 2018;

7. Outros assuntos.

1.A Srª Vereadora Dra. Sara Fernandes, Presidente do Conselho Municipal da Juventude de Évora,
(adiante designado CMJE), iniciou a reunião saudando todos os conselheiros e fazendo uma pequena
exposição sobre o CMJE, nomeadamente que este órgão serve para a identificação dos problemas dos
jovens e das suas causas e que seria importante o envolvimento de todos os seus membros. Apresentou
ainda algumas iniciativas, como a reestruturação do Espaço Jovem na Feira de São João 2018, o desejo
de uma nova modalidade para o Mês da Juventude, não sendo somente uma sumula de atividades,
falou na importância de encontrar soluções para fixar os jovens no centro histórico e do problema com
os alojamentos para os estudantes.
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Reforçou a vontade da Câmara Municipal de Évora (CME ) de continuar a apoiar logisticamente as
associações, na medida em que a CME não pode dar apoio financeiro/monetário direto às associações.
Terminou informando que está em execução o Diagnóstico Juvenil que, servirá de estudo base para o
Plano Municipal da Juventude.
Após este primeiro período de informações, procedeu-se à tomada de posse dos novos representantes
do CMJE para o ano 2018.
2.Eleição das (os) secretárias (os) da mesa- foram eleitas para funções, sem oposição, Ana Rita Silva da
Associação Académica da Universidade de Évora (adiante designada AAUE) e a Daniela Lopes da
Associação Suão.
3. Eleição para o representante do CMJE no Conselho Municipal de Educação -Seguidamente procedeuse à eleição do representante para o Conselho Municipal de Educação de Évora, sendo que existiram
dois candidatos: Ana Rita Silva (representante da AAUE) e Vitor Tereso (representante dos Jovens do
Bloco de Esquerda). A eleição obteve o seguinte resultado: SUÃO - 1 voto; AAUE - 19 votos; Jovens BE - 4
votos; 1 voto em branco; o que deu um total de 25 votos. Existindo apenas 24 votantes presentes, a
votação foi anulada devido à existência de um voto a mais. No entanto, uma vez que o candidato Vitor
Tereso (representante dos Jovens do Bloco de Esquerda) retirou a sua candidatura, ficou decidido por
unanimidade, que não se teria que refazer a votação. Assim sendo, a candidata Ana Rita Silva foi eleita
para o Conselho Municipal da Educação.
4. Proposta para alteração do Regimento Interno do CMJE- A Presidente do CMJE informou que existe
uma proposta de alteração do regimento datada de 2015 elaborada pelo antigo representante da
AAUE, Luis Pardal, que nunca chegou a ser aprovada.
Ficou votado, por unanimidade, que será feita uma alteração do regimento do CMJE uma vez que este
se encontra em ilegalidade. Os moldes desta alteração passarão por, até dia 20 de março de 2018 serem
submetidas via e-mail à Sra. Vereadora propostas de alteração por parte dos restantes elementos do
CMJE, comprometendo-se a Sra. Vereadora de as compilar e estruturar para posteriormente apresentar
a nova proposta de regimento.
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5- Seguidamente procedeu-se à apresentação do Programa para o Mês da Juventude 2018 pelo
estagiário João Jacinto.
Após a apresentação foi feita uma intervenção por parte da representante da Juventude Comunista de
Portugal (adiante designada JCP) no sentido de trazer ao mês da Juventude o seu verdadeiro significado
histórico, lançando o convite às associações e representantes que se queiram envolver, de realizar uma
ação conjunta na Praça do Giraldo, para celebrar o Dia do Estudante (24 março) e o dia da Juventude (28
Março). A mesma representante deixou ainda o apelo a que, no futuro, se realizem iniciativas de um
âmbito mais profundo.
Seguiu-se uma intervenção por parte do representante da Assembleia Municipal do Partido Socialista,
que começou por realçar a importância da intervenção da representante da JCP, e que afirma que se
deve reforçar e não deixar cair em esquecimento o motivo pelo qual o mês de março é designado de
mês da Juventude. Sugere ainda que se faça um folheto/imagem informativa a ser partilhada por todos
com a componente histórica destas datas. Seguidamente é feita uma intervenção por parte da Sra
Vereadora no sentido de enaltecer a questão relacionada com a História das datas no mês de Março.
Antes da passagem para o ponto seguinte foi proposto pela Sra. Vereador uma alteração à ordem de
trabalhos – o ponto 7. Outro Assuntos foi assim discutido antes do ponto 6. Eleição do melhor trabalho
do Concurso Linha Gráfica 2018.
7.O ponto acima referido iniciou-se com uma intervenção por parte do Dr. José Conde que retificou que,
contrariamente ao que foi exposto, não serão apresentados no mês de março os resultados do
Diagnóstico Juvenil, mas sim um resumo dos primeiros resultados ainda só relacionados com a versão
do Diagnostico aplicada a jovens alunos do secundário, em contexto de sala de aula, nas três escolas
secundárias do concelho, EPRAL e Centro de Emprego e Formação Profissional.
Para terminar, o Dr. José Conde deixou a nota de que o Programa do mês da Juventude é o somatório
de uma série de atividades que pela diversidade dos participantes dá a todos diversos pontos de vista,
sendo por isso bastante positivo. Seguidamente, ainda neste ponto, é feita uma intervenção pelo
representante do NERAG que refere que há na RAG – Residência António Gedeão – uma enorme
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diversidade de estudantes e que, por esse motivo, estão também disponíveis para expandir a
multiculturalidade.
Seguidamente, foi feita nova intervenção por parte do representante do NERAG, solicitando dois
esclarecimentos e uma nota de preocupação, nomeadamente sobre a questão da poupança e
reutilização de água, sobre a questão da segurança rodoviária junto à residência e sobre uma notícia
respeitante às agressões ocorrentes aos estudantes de noite na cidade.
Em resposta às questões levantadas foi feita uma intervenção por parte da Sra. Vereadora que referiu
que, relativamente à questão da seca, a CME está preocupada e em termos de projetos procura reativar
os aquedutos e poços da cidade, relativamente à segunda preocupação a Sra. Vereadora referiu não ter
conhecimento da proposta, salvaguardando que irá procurar respostas para apresentar numa próxima
reunião. A questão relacionada com as agressões ficou de ser melhor esclarecida por não existirem
elementos suficientes.
6- Eleição do melhor trabalho do Concurso Linha Gráfica 2018. Estavam a concurso 43 cartazes
resultantes do Concurso de Linha Gráfica, realizados por jovens eborenses entre os 16 e os 30 anos.
Após a votação de todos os elementos foi feita a contagem, registando-se os seguintes resultados: 1
voto a favor do cartaz número 7; 6 votos a favor do cartaz número 9; 2 votos a favor do cartaz número
27; 2 votos a favor do cartaz número 5; 1 voto a favor do cartaz número 10; 1 voto a favor do cartaz
número 38; 1 voto a favor do cartaz número 4; 1 voto a favor do cartaz número 12; 1 voto a favor do
cartaz número 43; 1 voto a favor do cartaz número 36; 1 voto a favor do cartaz número 25; totalizando
18 votos.
Concluída a votação apurou-se que o cartaz eleito para o mês da Juventude 2018 foi o cartaz número 9,
realizado por Vanessa Sousa, de 19 anos de idade, natural e residente em Évora.
Após um apelo à presença de todos na cerimónia de Abertura do Mês das Juventude, às 17h do dia 1 de
Março, no Salão Nobre da CME, 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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