ATA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ÉVORA
20 de Fevereiro de 2020
O Conselho Municipal da Juventude de Évora (CMJE) reuniu, dia vinte de Fevereiro de 2020, pelas
17:30h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença da maioria dos seus membros com
direito a voto.
A Sra. Presidente do CMJE felicitou a presença de todos os conselheiros presentes, dando, também, as
boas-vindas aos novos representantes. Após esse momento, iniciou a reunião com a seguinte ordem de
trabalhos:
1.

Informações;

2.

Aprovação da ata da reunião anterior;

3.

Tomada de Posse dos novos representantes do CMJE;

4.

Apresentação do Programa Mês da Juventude 2020;

5.

Eleição de representantes para a Comissão Municipal de Economia e Turismo;

6.

Eleição do melhor trabalho do Concurso de Linha Gráfica 2020;

7.

Outros assuntos.

1.

Informações:

Uma vez que a Presidente do CMJE não tinha informações para transmitir, passou-se para o
segundo ponto da ordem de trabalhos.
2.

Aprovação da ata da reunião anterior:

A ata foi aprovada por unanimidade.
3.

Tomada de posse dos novos representantes do CMJE:

A Presidente do CMJE deu inicio à Tomada de Posse dos representantes do CMJE em 2020,
informando que os conselheiros que se mantem do ano anterior, não necessitam de tomar posse.
Assim sendo, só as associações que alteraram os seus representantes ou que não tinham assento em
CMJE tomaram posse, nomeadamente: Tuna da Escola de Enfermagem, cujo representante é Mariana

Machado, Desportos de Combate de Évora, com o representante Nuno Mendes. Também o Grupo de
Geologia da Universidade de Évora tomaria posse, porém, não estava ninguém a representar.
4.

Apresentação do Programa do Mês da Juventude 2020:

A Sra. Presidente referiu que a temática geral o programa do Mês da Juventude 2020 se intitula por
“Agir pelo Ambiente, Construir um Concelho Sustentável” e que este foi o ano em que chegaram mais
propostas de atividades: 112 propostas (Desportivas, Recreativas, Culturais e de Intervenção Politica),
por 44 entidades.
Seguidamente foi apresentado o programa aos conselheiros, de modo a poderem pronunciar-se sobre o
assunto. Foram, ainda, todas as associações convidadas a participar no Fórum Municipal da Juventude,
no dia 26 de Março.
5.

Eleição de representantes para a Comissão Municipal de Economia e Turismo:

Em seguida, passou-se para a eleição dos representantes para a Comissão Municipal de Economia e
Turismo e, uma vez que, existiram dois voluntários para o cargo, não foi necessária eleição, pois todos
os restantes membros concordaram que os mesmos fossem eleitos. Assim, para a Comissão Municipal
de Economia ficou o representante da JSD, Luís Santos e para a Comissão Municipal do Turismo ficou a
representante Beatriz Carvalho, da Associação 100% ADN.
6.

Eleição do melhor trabalho do Concurso de Linha Gráfica 2020:

Posteriormente e passando ao ponto 6, os conselheiros dirigiram-se à sala de exposição dos trabalhos
para o Concurso Linha Gráfica, na qual se procedeu à eleição do melhor. Inicialmente, foram
contabilizados os 5 trabalhos mais votados e, depois, votou-se para o melhor trabalho dentro destes
cinco, onde existiu um empate com os trabalhos nº 18 e 45, ambos com 7 votos. Procedeu-se ao
desempate, onde se verificou que o trabalho eleito seria o número 18, com 11 votos.
No que diz respeito ao autor do trabalho, a Dr.ª Luísa Policarpo referiu que o mesmo foi realizado por
um jovem eborense, de 26 anos de idade, cujo nome é João Pedro Madeira.

7.

Outros assuntos.

Antes da conclusão da reunião, a Presidente do CMJE deu oportunidade aos membros presentes de
exporem algum comentário/opinião que quisessem.
Assim, a palavra passou para a Representante do Núcleo de Estudantes da Residência António Gedeão,
que apelou à participação dos núcleos, da sociedade em geral e de todos os conselheiros numa
atividade a desenvolver, em Abril, cujo objetivo passa por pintar Évora.

Em seguida, foi a representante dos Jovens do Bloco de Esquerda, que informou os presentes que iriam
desenvolver uma iniciativa, intitulada por “Um violador no teu caminho”. Referiu que, irão estar
afixados cartazes, em diversas casas de banho femininas, para que sejam deixados testemunhos de
diversas raparigas e, depois, apresentados num debate/conversa sobre este tema.
As jovens da Juventude Comunista Portuguesa também tomaram a palavra, para apresentarem duas
moções. A primeira moção apresentada foi acerca do Dia Internacional da Mulher, onde se assume o
compromisso e a participação na manifestação, em Lisboa, no dia Internacional da Mulher. Esta foi
aprovada por unanimidade. A segunda moção apresentada foi acerca do ambiente e desenvolvimento
sustentável, aprovada com 3 abstenções.
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 que depois de lida e aprovada, vai ser
assinada pela Presidente e pelos Secretários.
Ata aprovada pelo CMJE. Pode consultar o original no Ponto Jovem Espaço Municipal da Juventude

