Ata da Reunião do Conselho Municipal da Juventude
Data: 05/12/2014
Início: 19:00

Local: Salão Nobre – Paços do Concelho da Câmara Municipal de Pombal
Presenças:
Diogo Alves Mateus – Presidente da Câmara
Renato Guardado – Vereador da Juventude

Pedro Brilhante – Membro da Assembleia Municipal do Partido Social-democrata
Sónia Alves – Membro da Assembleia Municipal do Partido Popular
João Santos – Presidente da Juventude Social-democrata de Pombal
Joel Gomes – Representante da Juventude Socialista de Pombal
Daniel Gomes Duarte – Representante da Juventude Popular
Dino Freitas – Representante da Juventude Popular

Mário Martins – Presidente da Juventude Comunista de Pombal

Tiago Ferreira Cintra – Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de
Pombal
André Tasqueiro – Representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária de
Pombal
Diana Cardoso – Representante da Escola E/B 2/3 da Guia

Cristiana Costa – Presidente da Associação de Estudantes do Instituto D. João V
Frederico Martins – Presidente da Associação Juvenil Horizonte
Gil Barros – Presidente da Associação Pombal Jovem

Patrícia Lopes – Presidente da Associação Académica de Carnide Acarnide

Ana Carolina Jesus – Presidente da Associação de Estudantes Pombalense do ensino
Superior ADEPES.
Cid Ramos – Presidente da Associação juvenil União XXI

Fernando Soares – Presidente da Associação Juventude Cruzence
Vítor Mota – Representante do Agrupamento do Louriçal

O Sr. Presidente iniciou a sessão cumprimentando os presentes e convidando os
participantes a fazer a sua apresentação individual.
1. Informações
Passando á ordem de trabalhos, deu conhecimento das propostas apresentadas pelas
associações, algumas delas implementadas por deliberação do município.


Informou sobre o alargamento do horário da biblioteca (entre 1 a 24 de julho)
das 18h às 24h, resultante da estatística da utilização das salas nesse período de
tempo. Disse ainda que esse alargamento se manteria nos períodos relativos aos



exames de estudantes universitários.

Orçamento Participativo a ser apresentado para aprovação na Assembleia
Municipal onde constam despesas com divulgação e realização das atividades.
Referiu:

o Proposta Casa Varela, está a ser apreciada;

o Concurso de Ideias de Negocio Jovem empreendedor envolvendo partes

das matérias Porta Aberta, Incubadora, a inscrição do município na Rede
de Gestão de Negócios da I.P.D.J) O Sr. Presidente afirmou estar a
acompanhar estes assuntos;

o Proposta para um Centro de B.T.T. em Pombal;
o Início das obras do Centro Sicó, já adjudicadas;

o Em negociações finais do Parque Econatur, na mata Nacional do Urso;

o Deu entrada para licenciamento o Espaço Aventura do NADA em
Albergaria dos Doze;

o Em analise a proposta do GEOTUR Marquês de Pombal, bem como
outra proposta da Infotéca em Abiul (envolvendo recursos humanos da
junta de freguesia e da RBE)

O Sr. Presidente perguntou aos presentes se tinham algumas informações a
apresentar.
Ana Carolina congratulou-se com a iniciativa do alargamento do horário da
biblioteca propondo a divulgação desse alargamento.

Pedro Brilhando referiu o agrado pelas propostas que mereceram a atenção do
município.
2. Emissão de Parecer referente ao Plano Anual das Atividades e ao
Orçamento Municipal

O Sr. Presidente fez uma breve referência aos projetos ligados à Juventude

nomeadamente o Plano Plurianual de Investimento e o Plano de Atividades
Municipal.

Informou que P.P.I tem o valor global de cinco milhões e novecentos mil euros;
e que o P.A.M tem o valor de um milhão e trinta mil euros.

Passou a enunciar os projetos a executar pelo município no âmbito destes
Planos.

Deu conhecimento do que já foi feito nas escolas do concelho.
Abriu-se o debate para a discussão do ponto 2.
João Santos enalteceu o trabalho feito pela Câmara bem como o empenho nos
investimentos já feitos no âmbito da Juventude.

Salientou que Pombal apresenta das melhores instalações do País, a nível de
Centros Escolares, estando prevista a construção de mais dois desses Centros.

Ana Carolina questionou sobre o aumento de atribuições de bolsas de estudo aos

estudantes do ensino superior; referiu a verba menor este ano para o programa

das Férias Ativas, questionou ainda o Espaço da Juventude que te vindo a mudar
de localização.

Em resposta o Sr. Presidente sublinhou que em menos de um ano se cumpriu o
que se prometeu: a oferta das Ferias Ativas, quer no período da Páscoa, quer nas

ferias grandes, com melhor eficiência, através das parcerias que se tem
conseguido.

Em relação ao Espaço da Juventude a ideia é de se aproveitar a Central de

Camionagem, porque é acessível e pode apresentar mais espaço livre, usado de
forma mais útil, dado a área construída ser grande e sendo necessário aproveitar
sugestões para que esse espaço seja um ponto informativo, espaço multimédia, e
apoio associativo.

Em relação as Bolsas de Estudo informaram que já se abriu o concurso. Está a
apreciar-se uma articulação com o Rotari Club de Pombal, de modo a conseguir-

se uma gestão das Bolsas mais favorável. O município irá ponderar da utilidade
deste novo processo e da forma da sua compatibilização com o funcionamento

da Câmara. Disse ainda que neste ano letivo se mantêm as mesmas regras dos
anos anteriores, relembrando que este projeto já tem cerca de 20 anos.

O Sr. Presidente referiu que este ano o Município reforçou os meios financeiros
para o Apoio às Famílias mais carenciadas no âmbito da Ação Social Escolar.

Dino Freitas, chamou a atenção para a necessidade de incentivos ao emprego e à
fixação dos jovens, depois dos estudos.

Em resposta o Sr. Presidente referiu o trabalho que te sido feito com as escolas,
nomeadamente a Escola Tecnológica, mais vocacionada para as empresas e co

prioridades formativas, afirmando ter reunido com as empresas e que será

necessário sentar à mesa os vários parceiros para definir as necessidades de
cursos aplicáveis à realidade empresarial do concelho. Disse ainda não bastar ter
bons parques industriais mas é necessária mão-de-obra qualificada para atrair as
empresas. É precisa uma estrutura educativa que permita conforto aos potenciais
investidores para se tornarem empresários.

Em relação aos transportes escolares justificou com a redução do número de
alunos e afirmou que o município tem aumentado as verbas consoante as
necessidades e com um regime mais favorável aos alunos.

Passou-se á emissão do Parecer e concordou-se em votar em conjunto o Plano de

Atividades e Orçamento. Foi aprovado por maioria com 16 votos a favor e 2
abstenções.

3. Outros Assuntos
Fez-se o ponto da situação em relação a apresentação das candidaturas,

salientando que algumas Associações teriam que apresentar documentos em
falta com por exemplo o Plano Anual de Atividades do ano anterior assim como
Relatórios de contas referentes ao ano de 2013.

O Sr. Presidente afirmou que as candidaturas completas irão ser já financiadas
sem prejuízo pelo atraso de outras.

Vereador Arquitecto Renato Guardado, propôs a realização de sessões de

esclarecimento, como o preenchimento de candidaturas e formulários, de modo a
ajudar na elaboração das mesmas.

O Sr. Presidente sublinhou que o Regulamento de Apoio ao Associativismo
Juvenil, para além dos Apoios Regulares, tem também apoios às candidaturas
pontuais. Devendo para isso contactar-se o Pelouro da Juventude.
Foi lido e assinado o Parecer referente á reunião.
Procedeu-se ainda á substituição da Secretaria, tendo sido aprovada por
unanimidade Cristiana Costa do Instituto D. João V.

Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião.

