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CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
ATA
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ÉVORA
Realizada no dia 24 de fevereiro de 2022

No vigésimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois 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;
2.

Eleição do melhor trabalho do concurso Linha Gráfica 2022;

3. Apresentação do Programa do Mês da Juventude 2022;
4.

Outros Assuntos;

O Presidente do CMJE, Vereador Alexandre Varela, deu início à reunião, cumprimentando os conselheiros
e fazendo votos de um bom trabalho no futuro neste órgão consultivo da autarquia, que considera de
enorme importância.
Solicitou igualmente uma alteração à ordem de trabalhos no sentido do 2~ ponto passar para final da
reunião. Esta proposta foi acolhida por unanimidade por todos os conselheiros.
De seguida procedeu-se à tomada de posse do Presidente do CMJE e de todos os conselheiros presentes,
contando neste momento o Conselho Municipal da Juventude de Évora com 39 membros.
O Presidente do CMJE, fez também uma proposta no sentido de se eleger posteriormente a Comissão
Permanente, na medida em que é a primeira reunião para muitos dos conselheiros e a maior parte não
se conhece. Em relação a este assunto o conselheiro Manuel Marchante (100%ADN}

,

propôs que os

conselheiros que podem ser eleitos e estejam interessados em integrar a Comissão Permanente se
reúnam e posteriormente a mesma seja apresentada ao plenário e votada.
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Ficou ainda suspensa a eleição, pelos mesmos motivos e por não existirem voluntários, de dois membros
que assumam as funções de secretários. Neste ponto o conselheiro Henrique Gil (AAUE) propôs que a
AAUE, participasse com dois elementos na reunião, sendo que um deles, o fará unicamente com a
intenção de secretariar a reunião. Esta proposta reuniu o consenso geral, sendo que será ainda necessária
çã~de um outro elemento para este fim.
Tendo o Presidente do CMJE, questionado os conselheiros sobre alguma questão ou assunto que
pretendessem expor, a conselheira Ana Beatriz Cardoso (PS), pediu alguns esclarecimentos em relação ao
Regulamento e Regimento do CMJE, documentos anteriormente enviados e entregues em formato de
papel aos conselheiros nesse mesmo dia.
Depois de esclarecidas as dúvidas o conselheiro Manuel Marchante (Associação 100% ADN) pediu a
palavra e questionou sobre os apoios financeiros às Associações Juvenis, tendo o Presidente explicado
que esse assunto só poderá ser equacionado quando o Orçamento para 2022, for aprovado o que ainda
não aconteceu.
De igual modo o conselheiro Francisco Araújo (representante da JCP), pediu alguns esclarecimentos sobre
a obra da Escola Andre de Gouveia, explicando o Presidente do CMJE, a situação em que se encontrava o
processo e da dificuldade em serem obtidos documentos essenciais para o início da obra. Também o
conselheiro Tomás Lavouras (representante da Associação de Estudantes da Escola Severim de Paria),
questionou o Presidente sobre o Campo de Jogos recentemente requalificado na Escola da Horta das
Figueiras, que parece não corresponder às necessidades. O Presidente do CMJE, explicou que lhe tinham
transmitido que o mesmo era adequado, mas que irá averiguar.
O Presidente do CMJE, antes da apresentação do Programa do Mês da Juventude 2022, esclareceu o
procedimento tido para a elaboração do Programa deste ano. Explicando que foi pedido pela autarquia,
que as associações juvenis e entidades que em Évora, trabalham com e para jovens, apresentassem as
suas propostas e mencionassem quais os meios necessários à sua realização. Todas as propostas foram
contempladas no Programa apresentado.
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O Mês da Juventude contará com cerca de 75 proposta de várias 36 entidades, podendo ainda aparecerem
mais algumas propostas que serão incluídas.
Por último procedeu-se á votação do Cartaz que irá ilustrar o mês da juventude, realizando-se a votação
por voto secreto, por todos os conselheiros com direto a voto.
O concurso de Imagem gráfica Mês da Juventude, contou este ano com a participação de 42 propostas de
jovens, tendo sido mais votado o cartaz da autoria de Guilherme Pinto dos Santos Lopes, com 21 anos de
idade e aluno do Curso de design da Universidade de Évora., que receberá um premio no valor de 200€.
Desejando a todos os conselheiros um ótimo Mês da Juventude e por mais nada haver a tratar, deu-se e
por encerrada a reunião.

O Presidente do Conselho Municipal da Juventude

Alexandre Varela
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