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Aos dezasseis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito reuniu, no Salão Nobre da Câmara

Municipal de Castelo Branco, o Conselho Municipal de Juventude.

Estiveram presentes:

- Jorge Pio, Vereador da Câmara Municipal, que presidiu à reunião do Conselho Municipal de

Juventude, em substituição do Sr. Presidente da Câmara;

- Nuno Mateus, representante da Associação Clube Raia Aventura e Associação de Clubes de

Canoagem da Região da Beira Baixa e secretário deste Conselho;

- Adelino Carrilho, representante da Associação Cultural e Recreativa Grupo Típico “O

Cancioneiro de Castelo Branco” e secretário deste Conselho;

- Francisco Pombo Lopes, representante do Partido Socialista na Assembleia Municipal;

- José Manuel Pires Ribeiro, representante Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal;

- Francisco Oliveira Martins, representante do CDS-PP na Assembleia Municipal;

- Henrique Candeias, representante da Juventude Socialista;

Mariana Santos, representante da Juventude do Bloco de Esquerda;

- Rui Mateus, representante da Juventude Popular;

- Ana Paula Brites, representante da AERID — Associação Educar, Reabilitar, Incluir Diferenças;--

- Magda Rocha Matos, representante da Albigym — Associação Juvenil, Gimnodesportiva e

Cultural Magda Rocha;

- Andreza Teixeira, representante da ARCA — Associação Recreativa e Cultural de Alcains;

- Otilia Maria Carmona, representante da Associação Cultural e Social Rancho Folclórico do

Retaxo;

- Fábio Filipe Ramalho, representante da Associação Cultural Estudantina de Castelo Branco;---

- Diana Gomes, representante da Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes

Aplicadas;

-Júlio Correia, representante da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes

Dias;

- Silvia Resende, representante da Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes;

- Paulo Martins, representante da Associação Sintonizados;
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- Luis Caiola, representante do Desportivo de Castelo Branco;

Dando início aos trabalhos e considerando o ponto 1 da respetiva convocatória, foram colocadas

a aprovação as atas das reuniões de 18 e 27 de Dezembro de 2017, tendo sido aprovadas por

una nimidade por parte dos presentes.

Considerando o ponto 2 da ordem de trabalhos, seguiu-se uma apresentação, por parte do

Vereador Jorge Pio, das principais linhas de ação do Executivo Municipal, nomeadamente nas

áreas da Cultura (Beneficiação e Conservação de Património Cultural, Incentivo às Indústrias

Criativas, Oferta Cultural intensa e alargada, Incentivo e apoio à Produção Cultural, apoio às

Associações Culturais e Recreativas, Valorização de Marcas Identitárias), Desporto de Lazer

(Construção de novos Equipamentos, Manutenção e Disponibilização de Equipamentos, Apoios

às Associações e Clubes Desportivos), Economia (Criação de Equipamentos de Apoio ao

Empreendedorismo, Centro de Empresas Inovadoras, Parcerias com o Sistema Tecnológico e

Cientifico, Apoio a Produtores, Apoio aos Investidores e à Criação de Emprego), Apoio e

Intervenção Social (Edificação de Novas Estruturas, Dinamização de novos Projetos, Parcerias

com diferentes Associações e IPSS’s), Ambiente e Qualidade de Vida (Intervenções e Projetos),

e Educação (Requalificação dos Estabelecimentos Escolares, , Desenvolvimento de atividades

junto da Comunidade, Projeto de Empreendedorismo Infantil e Juvenil). Destacou a prioridade

dada a esta área, detalhando algumas iniciativas, nomeadamente, o desenvolvimento de um

Plano de Combate ao Insucesso Escolar, de um projeto relacionada com o Empreendedorismo

Infantil e Juvenil e a interação do projeto das Horas Sociais da Quinta do Chinco com a

Comunidade Educativa

De seguida, foi dirigido um apelo aos presentes para que apresentassem as suas propostas e

questões.

Francisco de Oliveira Martins, representante do CDS-PP na Assembleia Municipal, iniciou a sua

intervenção, pedindo ao Conselho que a apresentação exibida pudesse ser disponibilizada a

todos os elementos presentes. Valorizou o projeto da Quinta do Chinco, apresentado pelo

Vereador Jorge Pio, nomeadamente no que diz respeito ao enfoque sobre a alimentação

saudável. Referiu também sobre a importância de estarem mais jovens presentes no Conselho

Municipal da Juventude. Por fim, sublinhou a importância sobre a apresentação de um projeto

de atribuição de subsídios às diversas associações.

José Manuel Pires Ribeiro, representante Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal,
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manifestou a importância de se ter um Conselho Municipal da Juventude “vivo”, pelo que a

Mesa poderia ajudar a convencer as Associações a estarem presentes nas reuniões. Alertou para

a importância da reflexão sobre a relação da juventude com a sociedade, pelo que este Conselho

deveria incidir sobre temas relacionados com essa temática. Abordou também a questão dos

critérios de atribuição de subsídios, tendo entregue uma proposta de critérios.

Ana Paula Brites, representante da AERID — Associação Educar, Reabilitar, Incluir Diferenças,

abordou a questão do Desporto Adaptado, referindo-se que o concelho está aquém, pelo que

deveria existir mais investimento. Realçou também o projeto de colaboração com a associação

Albigym, num projeto de desporto adaptado na modalidade de Ginástica. Referiu também que

a sua Associação pretende ser um Centro de Recursos, pelo que poderia ser interessante a

criação de um Centro de Recursos de Inclusão através do desporto, salientando que o projeto

envolve, obviamente, alguns custos. Informou que a AERID não tem qualquer acordo com a

Segurança Social, que a Câmara Municipal deverá direcionar, o mais possível, o investimento

nas pessoas e sublinhou também que a Comunidade Educativa dever ser vista num sentido lato,

abrangente, ao longo da vida, quando se trata de pessoas com deficiência.

O representante da Albigym — Associação Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha,

interveio para apontar sobre a necessidade de meios de transporte para as Associações mais

diretamente relacionadas coma deficiência, focando a necessidade de mais abrangência. Focou

também o novo espaço da associação, um desejo agora concretizado e que contou com o apoio

da Câmara Municipal.

Rui Mateus, representante da Juventude Popular, pediu a palavra para referir da necessidade

de existência de mais reuniões deste Conselho, de se atualizar o seu regulamento, propondo

também a criação de grupos de trabalho especializados. Propôs que o Conselho Municipal de

Juventude se alargasse a empresas, por exemplo. Sugeriu também que se criasse um Caderno

de Atividades para divulgação. Referiu que o Programa Porta 65 poderia ser uma boa iniciativa

para as casas da Câmara, sendo fator de emancipação dos nossos jovens. Por fim, apresentou

na Mesa dois documentos: uma proposta de regulamento para a concessão de apoios ao

desenvolvimento cultural, social, recreativo e desportivo e o Plano Nacional de Juventude. Para

ambos, pediu a sua divulgação junto dos Conselheiros.

- De seguida interveio Mariana Santos, representante da Juventude do Bloco de Esquerda, que

afirmou que as principais linhas apresentadas pelo Vereador Jorge Pio não estão direcionadas
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para jovens, faltando incentivos ao nível do empreendedorismo. Afirmou que 70% dos nossos

jovens estão a estudar fora do Concelho, pelo que falta dizer como se pretende fixar os jovens.-

Francisco Pombo Lopes, representante do Partido Socialista na Assembleia Municipal, tomou a

palavra para afirmar que a apresentação efetuada pelo Vereador foi extensa, abrangendo várias

áreas, refletindo assim o trabalho desenvolvido pelo Executivo em prol do desenvolvimento do

Concelho. Sublinhou sobre a importância do papel desempenhado pelas Associações em

substituição do próprio Estado, trabalho que deverá ser valorizado. Referiu a importância cada

vez maior que as ações de voluntariado representam, pelo que se devem incentivar. Por fim, e

a propósito dos apoios às Associações, referiu que a Câmara Municipal de Castelo Branco não

pode chegar a todo o lado, havendo, obviamente, limitações financeiras, considerando o

equilíbrio financeiro que se pretende.

José Manuel Pires Ribeiro, representante Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal, tomou a

palavra para esclarecer que como Conselheiro não está para criticar ou apoiar a Câmara

Municipal.

Jorge Pio, Vereador da Câmara Municipal, interveio para esclarecer algumas das questões que

foram focadas pelos Conselheiros, referindo-se que nesta reunião do Conselho Municipal da

Juventude verificava-se mais presenças, fruto do trabalho desenvolvido ao nível da atualização

dos dados de cada membro, do envio atempado da convocatória e dos telefonemas efetuados

com vista à sensibilização para a presença. Relativamente às intervenções relacionadas com a

atribuição de subsídios, afirmou que os pontos da ordem de trabalhos não levam a discussões

dessa natureza, pretendendo-se que os Conselheiros pudessem apresentar propostas sobre as

principais linhas de ação do Executivo nas matérias relacionadas com a Juventude. Destacou a

intervenção da Conselheira Ana Paula Brites, representante da AERID — Associação Educar,

Reabilitar, Incluir Diferenças, porter colocado a questão do Desporto Adaptado na agenda deste

Conselho. Relativamente à questão colocada sobre o empreendedorismo, abordou os projetos

já desenvolvidos, nomeadamente os Bootcamps direcionados aos alunos de nível secundário.-

José Manuel Pires Ribeiro, representante Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal, tomou a

palavra para questionar se pode ou não pode apresentar propostas.

Jorge Pio, Vereador da Câmara Municipal, respondeu que os Conselheiros podem intervir e

adotar as atitudes que bem entenderem, no entanto, entendia que seria bastante redutor para

o Conselho e para o ponto da ordem de trabalhos em causa, que se restringisse apenas à
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apresentação de uma proposta de critérios de atribuição de subsídios.

Francisco Pombo Lopes, representante do Partido Socialista na Assembleia Municipal, toma a

palavra para afirmar que o Conselheiro José Manuel Pires Ribeiro não deveria reduzir a sua

intervenção à apresentação de propostas e poderia apoiar a apresentação

Nuno Mateus, representante da Associação Clube Raia Aventura e Associação de Clubes de

Canoagem da Região da Beira Baixa, interveio para informar sobre a proposta de lei do

Movimento Associativo, onde, sublinha, está previsto que o Presidente de Direção de uma

Associação Juvenil não pode ter mais de 30 de idade. A acontecer, não irá favorecer o Interior e

criará muitas dificuldades nas Associações. Informou que: dia 20 de Outubro irá desenvolver-se

uma formação alusiva ao tema “Direção de Associações” e nos dias 10 e 11 de Novembro irá

acontecer o l Encontro de Associações Juvenis, no Fundão. Como representante da Associação

Clube Raia Aventura e Associação de Clubes de Canoagem da Região da Beira Baixa, mostrou

total disponibilidade para participar no projeto de Desporto Adaptado, referido nesta reunião

do Conselho. Abordou também um potencial projeto de escalada a ser dinamizado no Parque

do Barrocal.

Nada mais havendo a tratar ou mesmo a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião da qual

se lavra a presente ata que depois de lida vai ser as a pelo Vereador da Câmara Municipal,

Jorge Pio e por nós, Nuno Mateus e Adelino Carril o.i6ue secretariámos.

Os Secretários
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