
Página 1 de 5 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA  

 

Praça de Sertório, 7004-506 ÉVORA - Telef. 266 777 000; 965 959 000 - Fax. 266 702 950 
www.cm-evora .pt  -  cmevora@cm-evora .pt   

 

ATA 

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ÉVORA 

Realizada no dia 6 de junho 2019 

No sexto dia do mês de junho de dois mil e dezanove às 18h00m, 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. Informações; 

2. Aprovação de atas das reuniões anteriores;  

3. Informação sobre o Relatório de Atividades e Contas do Município; 

4.  Proposta de alteração do ponto 3, artigo 3º do Regimento do CMJE;  

5. Apresentação do Espaço Jovem da Feira de S. João 2019; 

6. Outros Assuntos;  

Iniciada a sessão pela Sr.ª Vereadora. Sara Fernandes, é sugerido aos membros do conselho, a sua 

permanência até ao fim da reunião e que se cumpra o término da mesma até às 20h. Após esta 

indicação inicia-se o ponto 1. Informações. 

1. A Sra. Vereadora começou por informar que, de 16 a 21 de setembro, se realizará o Festival Jovem. 

Deste, o dia principal tomará lugar na mata do jardim Público. Dr. José Conde acrescentou que o festival 

ÉVORA URBAN VILLAGE, será coordenado pela empresa AMG – empresa em cujo currículo consta a 

criação do Festival “Sol da Caparica”. A Sra. Vereadora acrescentou ainda que esta é uma aposta clara 

da Câmara Municipal de Évora para dar outra dimensão ao Festival Jovem que consta do Plano de 

Atividades. 

Informou ainda que foi lançado, dois dias antes, para discussão pública, o Plano Local de Habitação de 

Évora, ressalvando que, neste plano, se contemplam Residências universitárias, habitações para jovens 
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casais, habitação social, etc. Para além disso, encontra-se também contabilizada a necessidade de 

definir e apostar na requalificação do edificado. Relativamente a este assunto, a Sr.º Vereadora referiu 

ainda que existe uma página própria inserida no site da Câmara Municipal de Évora, bem como um e-

mail próprio (plano.local.habitacao@cm-evora.pt) e que estão calendarizadas sessões de grupo para 

abortar o tema, convidando todos os presentes a participar das mesmas.  

Seguidamente, comunicou o assessor da Sr.ª Vereadora, Pedro Costa, que existem em curso 3 projetos 

ambientais, nomeadamente: 

• Territorio EUROBIRD" - de promoção do património natural através da valorização de locais de 

observação de aves,  

• Pegada do Hortelão" - de apoio à agricultura familiar e a pequena e média agricultura, não 

intensiva e sustentável;  

• LIFE "myBUILDINGisGREEN” - relativo à aplicação de Soluções Baseadas na Natureza para 

adaptação da Escola Básica da Horta das Figueiras às alterações climáticas através da 

implementação de um "telhado verde". 

Para terminar o ponto 1. Informações, informou a Sr.ª Vereadora que a edição deste ano da Feira de São 

João vai contar com o pavilhão “Évora sustentável”, local privilegiado para divulgar projetos e iniciativas 

de produção, comercialização e consumo, que no Concelho de Évora se enquadram e contribuem para a 

implementação do conceito de “Circuito Curto Agroalimentar” (CCA).  

Antes de se iniciar o ponto seguinte, questionou a Sr.ª Vereadora se poderia ser feita uma alteração à 

ordem de trabalhos, nomeadamente, alterar abordar-se primeiro o ponto 4 e só depois o ponto 3. Não 

existindo nenhuma oposição, prosseguiu-se com a reunião.  

Relativamente ao ponto 2. Aprovação de atas das reuniões anteriores foram votadas e aprovadas por 

unanimidade – pelos elementos presentes em reunião e nas reuniões correspondentes, - as atas do 

CMJE datada de novembro 2018 e a ata do CMJE datada de fevereiro 2019.  

Seguidamente, abordou-se o ponto 4.Proposta de alteração do ponto 3, artigo 3º do Regimento do 

CMJE. Para o efeito, identificaram-se os elementos presentes que poderiam participar da votação de 

alteração, somando-se 15 elementos nessas condições. Explicou a Sr.ª Vereadora que, segundo o nosso 

regimento o CMJE fica definido em janeiro, não prevendo a inclusão/exclusão durante todo o ano de 

associações que passam a ser RNAJ ou que deixam de o ser. Assim, propôs-se ao plenário que, o CMJE 
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passe a funcionar como o IPDJ, ou seja, em continua atualização. Faltando um elemento para o número 

estipulado no regimento para este tipo de alterações, não é possível iniciar-se já a votação, pelo que se 

passou ao ponto seguinte até entrada de novos elementos na reunião.  

No Ponto 3. Informação sobre o Relatório de Atividades e Contas do Município, informou a Sr.ª 

Vereadora Sara Fernandes que, habitualmente, é o Sr. Presidente da CME a apresentar estes relatórios, 

porém, o mesmo não se encontra de momento em Évora assumirá a Sr.ª Vereadora esse papel.  

Primeiramente, informou que, tanto o relatório de contas, como o relatório de atividades estão 

disponíveis na página da CME, no separador Situação financeira, motivo pelo qual os documentos não 

foram enviados junto da convocatória da reunião. Ainda assim, pediu a Sr.ª Vereadora que, para facilitar 

os acessos, no futuro, todos os documentos que serão discutidos nas reuniões – públicos ou não – sejam 

enviados para os elementos do CMJE.  

Seguidamente informou-se que: 

• A evolução das Contas Municipais tem sido muito positiva, sendo de realçar que, pela primeira 

vez, no final de 2018, se atingiu o equilíbrio financeiro e económico do Município, recuperando 

de uma situação de “falência técnica” encontrada em 2013. 

• Alguns valores que mostram aquela evolução positiva, desde 2013 a 2018, como: 

o Um gráfico com a evolução da dívida, inicialmente de € 93 milhões de euros, e que foi 

reduzida em cerca de 30%; 

o O prazo médio de pagamento a fornecedores que era de 867 dias e está agora em 99 

dias; 

o Passar de um desequilíbrio financeiro de menos € 18 milhões de euros para o equilíbrio 

com saldo positivo; 

o Resultados líquidos do exercício, que traduzem toda a atividade do Município de um 

valor negativo de € 12 milhões de euros para um valor positivo de € 2 milhões de euros 

• Face à situação herdada da gestão anterior, em 2013, em que foi assinado com o Governo um 

contrato de empréstimo chamado PAEL, a CME está impedida de apoiar monetariamente as 

associações;  

No que concerne ao plano de atividades, destacou-se: 
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• Conclusão do diagnóstico juvenil; 

• Funcionamento regular do CMJE (4 vezes em 2018); 

• Desafio pela saúde – uma semana de promoção a modos de vida saudável, em parceria com o 

município de Mérida; 

• Mês da Juventude: 

o Concerto Mês da juventude; 

o Orquestra de sopros; 

• Espaço Jovem na feira de São João; 

• Boa relação entre a CME e as associações, existindo um esforço grande para responder às 

necessidades solicitadas; 

• Programa voluntariado jovem; 

• Árvores Natal recicladas; 

• Jovens embaixadores; 

• Investimento na comunidade educativa; 

• Desporto formal e desporto informal que tem de facto aumentado e que a CME faz questão de 

apoiar.  

Tendo dado entrada dois novos elementos do CMJE, retomou-se o ponto 4.Proposta de alteração do 

ponto 3, artigo 3º do Regimento do CMJE, sendo esta aprovada por unanimidade. Assim, para a próxima 

reunião do CMJE serão convocadas 4 novas associações – Mermaid Whisper, Da New Imagination; Cabo 

Verde na UE; GEO UÉ; - para além disso, está uma associação (Évora Jovem) suspensa do Registo 

Nacional do Associativismo Jovem, pelo que a mesma ficará também suspensa no CMJE enquanto essa 

situação se verificar. 

Finalizado o ponto 4, avançou-se então para o ponto 5. Apresentação do Espaço Jovem da Feira de S. 

João 2019. Relativamente a este foi feita uma pequena apresentação do programa destacando-se a 

localização (similar ao ano anterior) e lançamento do desafio às várias associações para participarem no 

Bar das Associações – pretende-se com este mais um bar de apoio do que um bar de comida, um espaço 

multicultural e inclusivo.  

Ainda em relação à feira, foi dada a informação de que o palco na zona jovem, tem o propósito de dar 

oportunidade aos jovens da cidade. Funcionará até às 00h00m, sendo que após essa hora a 

programação é feita pelo patrocinador do espaço. Neste ponto, o Manuel Marchante da associação  



Página 5 de 5 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA  

 

Praça de Sertório, 7004-506 ÉVORA - Telef. 266 777 000; 965 959 000 - Fax. 266 702 950 
www.cm-evora .pt  -  cmevora@cm-evora .pt   

 

100% Aventura e Natureza questionou em que moldes irão os concertos decorrer, para que não 

decorram nos mesmos horários dos concertos dos restantes palcos da feira de São João, solicitando uma 

divulgação massiva. A este foi dado o esclarecimento de que os concertos têm entre eles 30 minutos de 

intervalo e que haverá o cuidado de não colocar os meus estilos de música nos dois espaços.  

Por último, no ponto 6. Outros Assuntos. Informou a Sra. Vereadora da CME que a comissão 

Permanente do CMJE já iniciou os seus trabalhos. 

Após todas as informações e questões respondidas, 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  

 

 

 

 


