Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude
Data: 2014-04-04
Início: 17H30.
Local: Sala Anexa – Paços do Concelho da Câmara Municipal de Pombal
Presenças:
o Diogo Alves Mateus – Presidente da Câmara
o António Pires da Silva – Vereador da Juventude
o Pedro Brilhante – Membro da Assembleia Municipal do Partido Socialdemocrata
o Sónia Alves – Membro da Assembleia Municipal do CDS
o João Santos – Vice-Presidente da Juventude Social-democrata de Pombal
o Joel Gomes – Representante da Juventude Socialista de Pombal
o Mário Martins – Presidente da Juventude Comunista de Pombal
o João Pedro Matias – Presidente da Associação de Estudantes da Escola
Secundária de Pombal
o Beatriz Branco – Presidente da Associação de Estudantes da Escola EB2/3 da
Guia
o Frederico Martins – Representante da Associação Horizonte
o Ana Carolina Jesus – Representante da Associação de Estudantes de Pombal do
Ensino Superior
o Cátia Coelho– Representante dos Agrupamentos de Escuteiros do Concelho

Ordem de trabalhos:
1. Informações;
2. Carta Educativa;
3. Regulamento dos transportes escolares;
4. Comemorações do 40º aniversario do 25 de abril;
5. Feira da Juventude;
6. Espaço Jovem;
7. Análise de uma proposta da juventude socialista – “Pombal Empreendedor –
Concurso de Ideias de Negócio”
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1. Informações
O Senhor Vereador inicia a reunião agradecendo a presença de todos começando por
informar que o regulamento de Apoio ao Associativismo Juvenil foi aprovado em
reunião de Câmara e será presente à próxima Assembleia Municipal. Todas as
candidaturas apresentadas para este ano, serão apreciadas com base nesse documento.
Informa da realização do programa Férias Ativas que irá decorrer entre os dias 7 a 17 de
abril, na Escola Marquês de Pombal, que contará com a participação de 100 crianças do
concelho, da realização de XX Feira do Livro de 4 a 11 de maio, do Encontro de
Literatura de 9 a 10 de maio, do Festival de Teatro de 17 de maio a 10 de junho e do
Festival de Teatro Juvenil de 18 de maio a 28 de maio, que contará com a participação
de 13 escolas do concelho.
Frederico Martins pede a palavra para divulgar o programa Férias com Arte, que irá
decorrer nas Férias da Páscoa, para as crianças da Freguesia de Almagreira. João Santos
informa os restantes membros conselheiros dos assuntos presentes à última reunião do
Conselho Municipal de Educação, que teve lugar dia 02 de abril, designadamente, a
revisão da Carta Educativa, o regulamento dos transportes escolares.

2. Carta Educativa
O Senhor Vereador, informa que a carta educativa do concelho, elaborada em 2001 e
revista em 2006, se encontra a ser revista prevendo a sua conclusão para o arranque do
próximo ano letivo. Foi criada uma comissão externa, no sentido de colaborar na
revisão da mesma, composta por seis pessoas com experiência na área, nomeadamente,
Dr. Pedro Pimpão, Dr. José Grilo, Dr. Michäel António, Dr.ª Anabela Jacinto, Eng.º
Valter Branco e Professora Marta Sá. A equipa reúne mensalmente no sentido de
refletirem sobre este documento, no sentido de se aproximar o mais possível da
realidade. O Senhor Vereador acredita que este documento deve ser debatido na
comunidade, desafia assim os membros conselheiros para que reflitam sobre este
documento, não apenas sobre o que se pretende para o concelho em termos de edifícios
escolares, mas também em termos de oferta educativa, tendo em conta as características
do nosso concelho. Informa que a carta educativa em vigor foi enviada via e-mail para
todos os membros conselheiros.

3. Regulamento dos Transportes Escolares.
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O Senhor Vereador informa que esta área representa verbas avultadas em termos de
orçamento do município, tendo em conta que, o transporte dos alunos até ao 9º ano é
suportado na íntegra pelo Município e a 50% para os alunos do ensino secundário.
Importa assim garantir um instrumento que englobe todas as regras de atribuição dos
transportes escolares. Este instrumento contará com os contributos dos diferentes
intervenientes, diretores de escolas, os próprios jovens, através dos seus representantes
no seio do CMJ. Importa que informem dos constrangimentos que sentem na utilização
deste serviço. Senhor Vereador, refere a possibilidade, em fase de estudo, dos
autocarros deixarem os alunos mais próximos das escolas, ao invés da rodoviária,
evitando assim, que as crianças tenham de circular sozinhas pela cidade.
Pedro Brilhante considera esta hipótese pertinente, no entanto, expõe a importância de
sensibilizar os encarregados de educação no sentido de fomentar a utilização deste
serviço e assim evitar congestionamentos de trânsito nas ruas junto das escolas.
Beatriz Branco toma a palavra informando que muitos alunos da zona da Guia, se
deslocam para Pombal por não existir na escola da área de influência a oferta educativa
pretendida. Para estes casos, a oferta de horários não é suficientemente flexível, criando
demasiados tempos de espera. O Senhor Vereador aconselha a que estas situações sejam
apresentadas aos diretores das escolas, no sentido de serem devidamente avaliadas na
próxima reunião do Conselho Municipal de Educação, onde será apresentado o plano de
transportes para o ano letivo 2014/2015.

4. 40º Aniversário do 25 de abril
Lançado o desafio, pelo Sr. Presidente, ao conselho para colaborar na organização das
comemorações, o Senhor Vereador apresenta o programa definitivo do evento, apelando
à participação de todos, para os vários momentos em agenda.

5. V Feira da Juventude
O Senhor Vereador propõe as datas de 30, 31 de maio e 1 de junho para a realização
deste evento. Frederico Martins refere que estas datas coincidem com a realização do
Festival de Teatro, no entanto, a realização destes dois eventos não criará
constrangimentos.
Todos os membros concordam com as datas propostas. Quanto à localização, tendo em
conta o proposto em reuniões anteriores do CMJ, o Sr. Vereador refere a possibilidade
desta decorrer na Zona Histórica, sugerindo a seguinte programação:
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30 de maio – Tertúlia sobre empreendedorismo e participação cívica;
31 de maio – Stands promocionais e demonstrações por parte das associações presentes
À noite, conferência para debate da carta educativa, seguida das atuações de talentos por
partes das escolas.
Joel Gomes toma a palavra para sublinhar a importância dos temas do
empreendedorismo e participação cívica para esta feira, assim como a realização de uma
Feira de Emprego. O Senhor Vereador sugere ainda a hipótese de desenvolver uma
vertente formativa no Celeiro do Marquês ou na Capela da Misericórdia.
O Senhor Presidente enaltece a importância do programa ir ao encontro das expectativas
dos jovens que estão representados no CMJ. Deve chamar a participação de jovens fora
do concelho e chamar à participação de jovens com talentos, no sentido de relatarem a
sua experiência nas mais diversas áreas.
João Santos expõe a importância da Feira da Juventude se estender a Feira de Emprego
e congratula a ideia de levar este evento para o centro da cidade. Considera importante
serem trabalhados os temas do emprego e formação, workshops de procura de emprego
ou criação de negócio próprio. Ana Jesus defende, quanto à programação, que a sextafeira seja dedicada aos estudantes locais e que o sábado seja dedicado aos estudantes do
ensino superior.

6. Espaço Jovem
O Senhor Vereador informa da possibilidade de criação de um espaço jovem na Central
de Camionagem, por se tratar de um local de passagem, para o tornar num espaço onde
os jovens possam estudar, fazer reuniões, entre outros.
José Paulo sugere o espaço localizado em frente ao pavilhão da Caldeira, na Zona
Desportiva, para ser criada uma sala de estudo, uma vez que esta zona concentra muitos
jovens ao final do dia.
Joel Gomes questiona quanto à aceitação da proposta apresentada pela JS para
alargamento do horário da biblioteca, tendo em conta que se aproxima a época de
exames do ensino superior, sendo que a criação de um novo espaço jovem, conforme
anunciado poderia colmatar esta necessidade. O Sr. Vereador afirma que está previsto o
alargamento de horário da biblioteca, para a próxima época de exames.

7. Análise de uma proposta da juventude socialista – “Pombal Empreendedor
– Concurso de Ideias de Negócio”
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A Juventude Socialista propõe um concurso de ideias de negócios, já apresentado em
sede de Assembleia Municipal, modelo utilizado por outros municípios e entidades tais
como a Universidade de Coimbra.
Pedro Brilhante congratula a JS pela apresentação da proposta, no entanto, refere que o
documento carece de objetividade. O Senhor Presidente questiona as vantagens deste
modelo de apoio a ideias de negócio comparativamente ao Programa “Porta Aberta”,
que permite acesso imediato à realização do seu negócio. João Santos menciona que
importa definir um prémio concreto que se traduza num apoio à realização do projeto. O
Senhor Presidente acredita que a ideia necessita de ser amadurecida. A própria natureza
do projeto requer outro tipo de envolvimento de parceiros, como por exemplo institutos
politécnicos, incubadoras de empresas, Associação de Industriais e o Município
enquanto parceiro.
O Senhor Vereador encerrou a reunião agradecendo a participação de todos.
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