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ATA 

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE ÉVORA 

1 DE MARÇO DE 2021 
 

Ao primeiro dia de março de dois mil e vinte um, pelas dezoito horas, reuniu através de Plataforma Digital, 
©Skype Business, o Conselho Municipal de Juventude de Évora (CMJE), com a comparência da maioria dos seus 
membros e com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Tomada de Posse de novos membros; 
3. Eleição do melhor trabalho do Concurso de Linha Gráfica 2021; 
4. Apresentação do Programa Mês da Juventude – março 2021; 
5. Outros assuntos. 

A Sr.ª Vereadora iniciou a sessão cumprimentando todos os presentes e referindo que a presente reunião será 
especial, por ser a primeira vez que se têm um Mês da Juventude que vai ser maioritariamente realizado no espaço 
etéreo da rede, na internet. Vai ser também o primeiro ano que não se tem a sessão habitual de apresentação do 
Programa, porém pensou-se em convidar as entidades habituais, sendo a sessão, pública a partir das dezoito horas 
e trinta minutos. 

Antes de se iniciar a ordem de trabalhos a Sr.ª Vereadora relembra que foi enviado um e-mail, a todas as 
entidades juvenis com direito de voto, as indicações sobre a forma de votação para a eleição do melhor trabalho a 
Concurso de Linha Gráfica 2021. Diferente de anos anteriores, onde era possível ver os cartazes e votar 
presencialmente, este ano irá reproduzir-se o mesmo procedimento, ainda que em moldes diferentes, garantindo o 
anonimato da votação e, de modo a evitar que uns sejam influenciados por votos de outros, irá se abrir um período 
de cerca de cinco/dez minutos para que enviem um e-mail com o voto. Refere que irá apresentar todos os cartazes 
e posteriormente esse período de voto será aberto. A Dr.ª Luísa faz a contagem e irá indicar quais os cinco mais 
votados, depois, repete-se o procedimento, votando somente nesses cinco, para eleger o cartaz vencedor.  

Reunido o quórum necessário a Sr.ª Vereadora inicia formalmente a reunião, retomando o tema Mês da 
Juventude, refere que este ano ao contrário do ano passado não foram apanhados desprevenidos, se no ano 
passado se tinha um programa riquíssimo e que se transformou numa enorme desilusão para todos, porque não se 
conseguiu realizar as iniciativas previstas, este ano tinha-se muito receio da participação, dada a dificuldade em 
realizar-se estas iniciativas, a verdade é que os jovens responderam de forma veemente e vigorosa ao desafio, 
tendo-se uma série de entidades/associações e iniciativas quase tão grande como quando se têm um Mês da 
Juventude presencial. 

 
1.  Aprovação da ata da reunião anterior 

A ata da reunião anterior foi votada e aprovada por unanimidade pelos elementos presentes na reunião 
correspondente. 

 
2. Tomada de Posse de novos membros 

Tomaram posse os novos membros do CMJE: o Instituto Cultural de Évora representado por António Pinheiro, 
o Núcleo de Estudantes de Engenharia Informática da Universidade de Évora representado por Fabrízzio Brandão, o 
Grupo Informal de Jovens Perceptions representado por Rafael Matos e a Uévora Júnior Business - Associação 
Júnior Empresa representada por Luís Carvalho.  

Tratando-se de uma reunião em Plataforma Digital, a assinatura de tomada de posse realizou-se em dias 
anteriores, tendo sido solicitado aos novos membros que se deslocassem ao Ponto Jovem – Espaço Municipal da 
Juventude, para assinar a sua Tomada de Posse. Os novos membros com representação no CMJE foram recebidos 
com acalmação virtual. 
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3. Eleição do melhor trabalho do Concurso de Linha Gráfica 2021 

A Sr.ª Vereadora antes de apresentar os trabalhos a concurso indicou que estes iriam estar por quatro 
segundos e iria passá-los duas vezes, os cartazes acompanhavam-se de um número, sendo esse o que deveria ser 
indicado pelos votantes por e-mail, colocando o nome da associação/juventude, sendo que cada 
associação/juventude, só teve direito a um voto. 

A  Sr.ª Vereadora informou ainda que o Concurso contou com a participação  de vinte e dois jovens, todos 
residentes ou a viverem temporariamente no concelho..  

Feita a apresentação dos cartazes a concurso, que foram repetidos por três vezes, contabilizaram-se vinte e um 
votos, sendo os quatro mais votados, os cartazes: n.º 2 – 3 votos; n.º 9 – 2 votos; n.º 13 – 6 votos; n.º 14 – 5 votos. 
Com 1 voto foram os cartazes: n.º 6; 10; 12; 15 e 22. Seguindo as indicações, os quatro cartazes mais votados foram 
submetidos novamente a votação, para que assim se elegesse o cartaz vencedor.   

De modo a respeitar a hora de abertura da sessão para reunião pública de apresentação do Mês da Juventude 
2021, a Sr.ª Vereadora deu início ao quarto ponto da ordem de trabalhos, referindo que no final da apresentação 
se retomava a eleição do trabalho a Concurso de Linha Gráfica 2021. 

 
4. Apresentação do Programa Mês da Juventude – março 2021 

A Sr.ª Vereadora cumprimentou todos os convidados presentes e iniciou a apresentação do Programa do Mês 
da Juventude 2021. 

O presente programa foi concebido este ano com a presença de vinte e três entidades, estando previstas 
setenta e seis iniciativas, a maioria propostas por Associações/Entidades Juvenis do concelho que mostraram assim 
a sua vitalidade e capacidade de responder a uma situação que nunca antes vivida. Para além das 
Associações/Entidades Juvenis, participam também algumas entidades, que não sendo Associações Juvenis 
ofereceram ao Mês da Juventude várias iniciativas destinadas aos jovens do concelho.  

A Sr.ª Vereadora interrompe a apresentação do Mês da Juventude 2021 para indicar que os membros votantes 
do CMJE podem votar na segunda ronda para a eleição do cartaz vencedor, estando a votação os cartazes n.º 2; 9; 
13 e 14.  

Retomando o Programa do Mês da Juventude 2021, a Sr.ª Vereadora exibiu uma apresentação em PowerPoint, 
referindo ainda que para além das Associações Juvenis, contou este programa  com o apoio de outras entidades 
como a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, o IPDJ – Direção Regional do Alentejo do 
Instituto Português do Desporto e Juventude, a ADBES – Associação para o Desenvolvimento e Bem Estar Social de 
Évora, o Agrupamento de Escolas André de Gouveia, Évora 2027 – Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura, 
a União de Sindicatos do Distrito de Évora/Interjovem CGTP-IN, a Confederação Portuguesas das Coletividades, o 
CRI – Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central e em nome individual Ana Rita Silva. 

A Sr.ª Vereadora começou a apresentar o Programa do Mês da Juventude 2021, dia a dia, solicitando às 
entidades presentes o favor de se manifestar ou dar algum destaque às suas iniciativas. 

A Sr.ª Vereadora mencionou que se vivem “tempos estranhos”, estes tempos de pandemia, estranhos do ponto 
de vista daquilo que são os problemas sociais, que vão crescendo e que se sentem latentes, no crescimento por via 
dos problemas económicos, pelos confinamentos, e a verdade é que cada vez mais se sente que há franjas da 
população que se sentem postas de parte, com enormes dificuldades e a necessitar de um apoio muito especial. 
Muitas vezes estes problemas criam um sentimento de insatisfação, que se vira para todo o sistema, contra a nossa 
democracia.  

Chama assim a atenção para o “Dia Nacional do Estudante”, que marca uma luta de jovens estudantes 
universitários, que querendo por fim à guerra colonial, levaram a cabo uma luta que começou em 1961 e culminou 
no dia 24 de março de 1962 com uma grande manifestação que revindicava uma maior democraticidade do ensino, 
o direito à associação, a autonomia das Universidades e a exigência do fim da guerra colonial e do fascismo. Estes 
jovens lutaram por um sonho de democracia, que foi conquistado no 25 de abril, mas na verdade essa conquista 
não é eterna, e cita o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, “um povo que não conhece a sua história 
está condenado a repeti-la”. Faz assim um apelo aos jovens, que saibam mais sobre o que acontecia antes do 25 de 
abril pois, a democracia não está garantida, a falta de liberdade é a falta de tudo aquilo que um jovem pode querer 
para ter um desenvolvimento, um crescimento saudável e feliz. Apela a que os jovens participem ativamente na 
luta pela democracia e liberdade, que tanto custou a tantos jovens que deram cara e muitos deles com sacrifício da 
própria liberdade, tendo sido muitos deles presos e torturados para que pudéssemos de facto viver como vivemos 
hoje, em plena liberdade e democracia. Não está garantida para sempre, é sempre preciso mantermo-nos atentos. 
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A Srª Vereadora destaca ainda neste extenso programa no dia 25 de março, o “II Fórum: Plano Municipal da 

Juventude de Évora”, semelhante ao anterior realizado há dois anos, mas desta vez em plataforma online, apelando 
à participação.  

Refere também a importância do dia 28 de março, “Dia Nacional da Juventude” , que visa assinalar  as lutas da 
juventude no âmbito mais geral, explicando que em 1941 um acampamento organizado pelo Movimento de 
Unidade Democrática (MUD) Juvenil, organização que veio a ser ilegal e proibida pela ditadura, sofreu um violento 
ataque por parte da PIDE, onde muitos desses jovens foram agredidos, presos e levados a grandes sofrimentos, por 
terem apenas participado num acampamento. O MUD Juvenil teve um papel importantíssimo para a formação de 
associações académicas. Atualmente, os nossos jovens tomam o facto de se puderem juntar numa associação de 
estudantes, seja universitária ou secundária, mas a verdade é que até ao 25 de abril, tal não era legal. A partir 
destas lutas passou a haver direções eleitas, ou semi eleitas, da mesma forma que nos sindicatos os jovens deram 
um grande contributo para uma ação crescente que os sindicatos passaram a ter na vida dos trabalhadores 
portugueses. A todos eles devemos muitos dos direitos que fomos conquistando, como a liberdade e a democracia, 
as oito horas de trabalho, ou o direito a férias, a licença de maternidade, direitos que foram conquistados por 
muitas associações, muitos portugueses que se sacrificaram por estes direitos, que nunca podemos considerar que 
são adquiridos, porque a qualquer altura, o podem deixar de o ser. Mais uma vez, refere que nas mãos dos jovens 
está o futuro que querem construir. 
 Para além das iniciativas referidas, decorrem ao longo do mês, muitas outras, destacando-se “Évora, sou Eu, És Tu, 
somos Nós”, cujo principal objetivo é dar a conhecer os jovens da nossa cidade e de que forma vêm Évora, visível 
pela cidade através dos mupis e ainda em meios de comunicação como as plataformas online da autarquia e no 
jornal Diário do Sul, promovida pela CME.  
Destaque ainda para a iniciativa “ Dizemos presente, Hoje “!, que pretende através de pequenas  entrevistas a 
dirigentes das Associações Juvenis , dar a conhecer o associativismo do concelho.  

A Sr.ª Vereadora acrescenta que as sessões serão abertas e gratuitas, necessitando algumas de inscrição e com 
número limitado de participantes. 

Finalizada a apresentação do Programa do Mês da Juventude 2021, a Sr.ª Vereadora passa a palavra aos 
presentes. 

Henrique Gil, representante da AAUE interveio para mencionar que a associação tem mais atividades ao longo 
do mês, algumas não estão englobadas no Mês da Juventude, apesar de estarem referenciadas, como o “Dia do 
Estudante”, que terá uma série de atividades ao longo do dia, convida por isso que estejam atentos às atividades 
que iram surgir. 

Carlos Reforço, Presidente da Assembleia Municipal de Évora pede a palavra para se dirigir às 
Associações/Entidades Juvenis, que mostram que em tempos tão difíceis como os que estamos a viver, 
encontraram vontade para a construção de toda uma série de iniciativas que parecem francamente interessantes e 
às quais se juntam também outras entidades como o IPDJ e a CME mostrando uma disponibilidade para as 
acompanhar. Fase às circunstâncias, crê que se tem condições para se ter um Mês da Juventude com iniciativas 
muito interessantes. 

A Sr.ª Vereadora agradece as palavras, afirmando que é sempre um gosto ter os vários órgãos da CME no Mês 
da Juventude. 

O Vereador João Ricardo agradece o convite para assistir à apresentação do Programa do Mês da Juventude, 
verifica que mesmo nestes tempos de pandemia em que se enfrentam muitas dificuldades, os jovens ainda se 
conseguem organizar e apresentar um programa bem recheado para todo este Mês da Juventude, 
disponibilizando-se também para o que for necessário, desejou sucesso para as atividades e que no fundo a cidade 
e o concelho sejam beneficiados com as mesmas. 

Ana Rita Silva pede a palavra para congratular por mais um ano e por mais um Mês da Juventude, que apesar 
da pandemia é bom ver que continuam a existir tantas iniciativas, uma juventude tão dinâmica e que a CME 
continua a apoiar estas atividades. Deixa também uma nota sobre a sua exposição, irá inaugurar no dia 13 de 
março e irá continuar até dia 11 de abril. 

 
5. Outros assuntos 

Finalizadas as intervenções a Sr.ª Vereadora retoma eleição do melhor trabalho do Concurso de Linha Gráfica 
2021. Pede à Dr.ª Luísa Policarpo que dê o resultado da segunda votação, somente com os quatro cartazes mais 
votados, a. A Dr.ª Luísa anuncia que reuniu vinte votos, tendo o cartaz n.º 9 – 2 votos; o n.º 2 – 3 votos; o n.º 14 – 7 
votos e o cartaz n.º 13 – 8 votos, tendo sido assim este o cartaz vencedor.  
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O cartaz eleito foi elaborado por Leonor Pires, residente no Bairro do Bacelo em Évora, tem 24 anos e 

escreveu: “Olá, o meu nome é Leonor e achei o desafio lançado pela Câmara Municipal de Évora bastante 
interessante e decidi participar com este cartaz. Este ano, e devido a toda esta situação que o mundo enfrenta 
decidi abordar o tema “mês da juventude” através daquilo que tem sido indispensável aos jovens (eborenses e não 
só) durante este último ano, a internet e também todos os meios e recursos digitais. Espero que gostem, e 
parabéns pela iniciativa! Obrigada”.  

A Sr.ª Vereadora dá os parabéns  à   vencedora e refere que a Leonor Pires como vencedora do cartaz eleito, 
irá receber o prémio monetário de 200€. 

António Vieira, representante da JSD – Concelhia de Évora, parabeniza a vencedora do concurso bem como 
todos os participantes e a CME, que com todas as eventualidades continuou a dinamizar esta iniciativa tão 
importante que é o Mês da Juventude. Deu conta de conversas que teve com jovens eborenses, que pediram para 
terem mais conhecimento sobre o CMJE, de modo a terem mais noção de como funciona a participação cívica na 
nossa cidade. Apela por isso que também nas redes sociais se possa dar conta não só das reuniões do CMJE, mas 
também do que diz respeito ao CMJE. 

A Sr.ª Vereadora refere que é um dos objetivos que já foi assumido pela Comissão Permanente, de cativar de 
outros jovens, fazendo um relatório da atividade e da atividade entre concelhos municipais, sendo o CMJE uma 
reunião plenária de jovens que têm ao longo de todo o ano as suas iniciativas, tratando-se por isso num fórum 
consultivo para a CME, mas que pode servir como fórum impulsionador também da própria atividade. Desafiando 
assim a Comissão Permanente, para de que forma se pode dar a conhecer a atividade do CMJE e de que forma se 
pode cativar outros jovens. 

Henrique Gil acrescenta que também considera a questão de extrema importância e algo que se tem de 
trabalhar, a transparência entre os órgãos decisores. Parabeniza a vencedora do concurso pelo cartaz, 
referenciando que foram muitos participantes sendo por isso positivo ver tantos jovens interessados. Destaca 
também que os doze meses do ano são também meses da juventude, de muitas atividades, felizmente o 
associativismo não parou, as atividades não pararam, conseguiram reinventarem-se e mostraram resiliência.   

Também a Sr.ª Vereadora se mostrou surpreendida com o número de participantes para o concurso e 
sobretudo por se ter sessenta e sete iniciativas direcionadas para os jovens e que cruzam todos os temas 
importantes como o ambiente, a igualdade de género, a segurança na internet,  bem como o facto dos jovens 
poderem contribuir para a Candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura, concordando com o Henrique a 
refere que este mês não é nada mais que dar a conhecer aquilo que as Associações/Entidades Juvenis fazem ao 
longo do ano. 

A Dr.ª Luísa toma a palavra e aproveitando as palavras do Henrique e reforçando as palavras da Sr.ª 
Vereadora, lembra a iniciativa “Dizemos Presente, Hoje!”, apelando a que todas aceitassem, pois poderá ser uma 
forma de mostrarem à comunidade aquilo que fazem ao longo de todo o ano. 

Manuel Marchante, representante da 100% ADN, agradece à CME e à Sr.ª Vereadora pela presença no evento 
de comemoração do aniversário da associação, parabeniza também pelas iniciativas do Mês da Juventude, apela 
que é necessário reforçar os apoios, mostrando que são colaborativos entre todos, referindo que muitas das vezes 
é por isso que o associativismo morre, por “jogarem sozinhos”, por não conseguirem partilhar da forma devida. 

Diogo Solipa, representante do Núcleo de Estudantes de Engenharia Informática da Universidade de Évora, 
apresenta-se ao CMJE, afirmando que é com bons olhos que vêm esta entrada, deixando uma palavra de 
agradecimento e positiva, concordando com o Henrique é fulcral e fundamental a reinvenção da forma como as 
coisas se fazem, por fim parabeniza também a vencedora do cartaz do Concurso de Imagem Gráfica 2021. 

Ângela Caeiro, representante da Assembleia Municipal, parabeniza todos os jovens que elaboraram os 
cartazes, e a todas as associações e juventudes partidárias que iram dinamizar o Mês da Juventude, em tempos de 
pandemia. 

Sem mais assuntos a Sr.ª Vereadora dá por encerrada a que foi a primeira iniciativa do Mês da Juventude 
2021, desejando um excelente Mês da Juventude, esperando que se consiga participar em todas as iniciativas, ou 
pelo menos em algumas, reafirmando a disponibilidade da CME em colaborar e apoiar as Associações/Entidades 
Juvenis, como sempre se tem feito se for necessário. 

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

 


