
1 

 

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Juventude 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, reuniu, pelas dezanove horas, o 

Conselho Municipal da Juventude, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, 

encontrando-se presentes: 

• Diogo Alves Mateus – Presidente da Câmara  

• Renato Guardado – Vereador da Juventude  

• Pedro Brilhante – Membro da Assembleia Municipal eleito pelas listas do 

Partido Social Democrata  

• João Santos – Vice-Presidente da Juventude Social-democrata de Pombal  

• Joel Gomes – Representante da Juventude Socialista de Pombal  

• João Carlos Jesus – Presidente da Associação de Estudantes da Escola 

Secundária de Pombal  

• Fernando Soares – Representante da Juventude Cruzense 

• Frederico Martins – Representante da Associação Horizonte  

• Ana Carolina Jesus – Representante da Associação de Estudantes de Pombal do 

Ensino Superior  

• Ana Flores – Representante dos Agrupamentos de Escuteiros do Concelho  

Dada a ausência dos secretários do CMJ, foi nomeada a Ana Carolina de Jesus, representante 

da ADEPES, para secretariar a presente reunião. 

Ponto 1 . Informações: 

Presidente da Câmara começou por informar que, relativamente às candidaturas 

apresentadas no âmbito do Regulamento de Apoio às Associações Juvenis, nem todas 

entregaram ainda a documentação necessária à instrução do processo, com vista à atribuição 

dos apoios. 

Mais informou que, de forma a não penalizar quem entregou o processo de candidatura 

completo, irá submeter este assunto a reunião de Câmara para aprovação, mas que as 

Associações com documentação em falta a devem apresentar, com a maior brevidade possível, 

uma vez que o pagamento do apoio só será processado após receção de toda a documentação 

constante do Regulamento supracitado. 

Relativamente à ETAP informou que esta Escola Profissional tem alunos oriundos de 17 

Concelhos. Disse que o aumento do número de matrículas em 146, deu lugar à criação de mais 

8 turmas relativamente ao ano letivo anterior, perfazendo, em 2015/2016, um total de 15 

turmas. 

Informou ainda que, pela primeira vez, vai haver ERASMUS nas Escolas Profissionais, e que 

poderão vir ali a ser ministrados cursos superiores profissionais. 
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Referiu que o Município tem procurado operar um conjunto de opções que permitam haver 

pessoas mais novas a adquirir experiência no Concelho, tendo a Câmara Municipal recebido 39 

jovens, 37 dos quais com formação superior. 

Vereador Arqt.º Renato Guardado usou da palavra para dizer que se vai fazer mais uma 

tentativa no que concerne ao alargamento do horário da Biblioteca Municipal, mas que, se se 

mantiver a diminuição de adesão a estes serviços, a continuação do alargamento de horário, 

no futuro, não se justifica. 

Relativamente ao Orçamento Participativo, informou que chegaram a votação 17 propostas, 

de entre as quais destacou: “In Pombal”, “Concurso de Ideias”; “Centro de BTT” e “Geotur 

Marquês de Pombal”. Informou que grande parte da componente programática do “In 

Pombal” se refere a um projeto que o Município está a desenvolver para a Casa Varela, que o 

“Centro de BTT”, é uma proposta que se encaixará no âmbito do Cimu-Sicó e que a proposta 

relativa à “Geotur Marquês de Pombal” continua a ser avaliada, sendo que, da análise 

efectuada, a avançar, o projeto terá de ser aliado a uma temática. 

Ana Carolina de Jesus, representante da ADEPES, deu nota de que também a Associação que 

representa se apercebeu desta situação, propondo emprestar, durante a época de exames do 

ensino superior, os livros que a ADEPES possui, de forma a colmatar a falta de livros técnicos 

na Biblioteca Municipal. 

Referiu também que o horário poderá ser alargado apenas até às 23H00 e que iriam também 

participar na difusão desta medida.  

João Santos da JSD e Joel Gomes da JS também referiram a necessidade de maior divulgação 

sobre o horário a praticar pela Biblioteca Municipal, em época de exames académicos, tendo 

ainda o Joel Gomes referido a sua satisfação relativamente ao projeto do “Centro de BTT”. 

João Santos, representante da JSD, disse que a Juventude Social-democrata, apesar de ter 

proposto a elaboração de um Regulamento, está satisfeita com o que foi alcançado através do 

Orçamento Participativo, congratulando-se com o projeto da Casa Varela.  

Presidente da Câmara Informou que o que se pretende sob o ponto de vista funcional, 

relativamente à Casa Varela, é ter um espaço com alguma acessória e coaching, através da D. 

Dinis, da Pedro Nunes e da OPEN. 

Fernando Soares, usou da palavra para dizer que a nível da Hotelaria no Concelho, o pessoal 

tem muita falta de conhecimentos, pelo que a criação de um curso sobre esta temática, na 

ETAP, viria colmatar a dificuldade de profissionais capazes. 

Presidente da Câmara, referiu a existência do curso de Bar e Restauração a ser ministrado na 

Escola Secundária de Pombal, acrescentando que a falta de alunos na Guia, obrigou à extinção 

do curso de TURISMO. 

Informou que quem, nas Escolas, apresenta as necessidades de cursos, são as respetivas 

Direções e que, tem havido uma maior cooperação no trabalho entre as escolas, com a 

preocupação de não sobrepor cursos, sob pena de estarem a disputar alunos. 
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Referiu ainda que, no corrente ano lectivo, foi criado um novo curso profissional de 

Programação e Maquinação (CNC). 

No que concerne ao Orçamento Participativo referiu que irão avançar três projetos. Disse que 

o objetivo era convidar os cidadãos a colocar-se no papel dos decisores, mas que a maioria dos 

projetos se referiam a assuntos ligados, por exemplo, às suas associações, o que demonstra, 

sob o ponto de vista da cultura política, que ainda há muito a fazer. Disse que, no futuro, 

espera que as propostas sejam apresentadas no âmbito do benefício coletivo e não ao nível do 

interesse pessoal. 

Informou que, sob o ponto de vista temático o processo foi bastante rico, apesar de, ao nível 

do método eleitoral e após 40 anos de democracia, ter sido abusivamente utilizado, 

provavelmente devido à abertura das urnas durante vários dias, o que merece alguma 

reflexão. 

 

Ponto 2. Emissão de parecer referente ao 

plano anual de atividades e orçamento 

municipal, nos termos das alíneas a) e b) do 

ponto 1 do artigo 7º. da Lei nº 8/2009. 

 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou o documento, referindo que para a área da 

juventude está inscrito o valor de € 8.800,00 e que irá ser construído um cais, junto à Escola 

Marquês de Pombal, para que os autocarros possam ali deixar e recolher as crianças, de forma 

segura, evitando assim que tenham de percorrer o caminho que vai da Escola até à Central de 

Camionagem. 

Ana Carolina de Jesus, representante da ADEPES, elogiou a existência da aposta em obras 

prioritárias e disse ter grandes expetativas relativamente ao Programa EPIS. 

Referiu também que “O Jovem Autarca” é bastante importante, em virtude de formar 

civicamente os cidadãos, de forma a não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o 

Orçamento Participativo. 

Solicitou informação relativamente às bolsas de estudo a atribuir aos alunos do Concelho. 

João Santos, representante da JSD, disse louvar a construção de um cais junto à Marquês de 

Pombal, o que irá contribuir para a segurança e para o bom aproveitamento das crianças. 

Disse que no final do mandato estarão concluídas as infraestruturas escolares e questionou o 

Senhor Presidente da Câmara relativamente ao processo do Parque Verde. 

Relativamente à questão sobre as bolsas de estudo, o Senhor Presidente da Câmara, informou 

que anualmente são renovadas as bolsas dos alunos quer transitam de ano e abertas vagas de 

acordo com o número dos alunos que terminaram os cursos. 

Informou ainda que, no presente ano e em parceria com os rotários, irão haver mais nove 

bolsas de estudo, no valor de € 750,00. 

Quanto ao Parque Escolar, informou que irá ser difícil estar totalmente executado no final do 

mandato, uma vez que se encontram a decorrer negociações de terrenos e dado que há 
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candidaturas a financiamentos. Admitiu, no entanto, que no final do presente mandato, os 

projetos possam estar todos lançados. 

No que concerne ao Parque Verde, informou que irão ser executados três: o da Charneca, o da 

Mata da Rola e o do Açude.  

Relativamente a 50.000 m2 de terreno necessários para o Parque Verde do Açude, informou 

que os procedimentos se encontram em fase final e que o processo irá seguir para 

expropriação. 

Vereador Arqt.º Renato Guardado, referiu que as normas de participação relativas ao “Jovem 

Autarca” terão de ser aprovadas em reunião de Câmara e que a informação ainda não foi 

remetida ao Senhor Presidente. 

Acrescentou que se prevê que a apresentação do projeto tenha lugar em finais de janeiro de 

2016, prevendo-se ainda que decorra de 1 a 12 de fevereiro a campanha eleitoral, as eleições a 

29 de fevereiro e a primeira reunião de trabalho, no dia 24 de março. 

Nesta altura, o Conselho Municipal da Juventude deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável aos documentos previsionais para o ano de 2016, nos termos das alíneas a) e b) do 

ponto 1 do artigo 7.º da Lei nº 8/2009. 

  

Não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião. 

 

 

 

 


