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Aos dezasseis dias do mês de maio de dois mil e dezanove 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;
Francisco Lopes, representante do Partido Socialista na Assembleia Municipal;
José Ribeiro representante do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal;
Sandra Manso, representante do CDS-PP na Assembleia Municipal na Assembleia Municipal;---Rui Mateus, representante da Juventude Popular;
Magda Rocha, representante da Albigym

—

Associação Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural

Magda Rocha;
Olivia Maria Carmona, representante da Associação Cultural e Social Rancho Folclórico do
Retaxo;
Pedro Agostinho, representante da Associação Cultural Estudantina de Castelo Branco;
Paulo Martins, representante da Associação Sintonizados;
Luis Caiola, representante do Desportivo de Castelo Branco;
Dando início aos trabalhos e considerando o ponto 1 da respetiva convocatória, foi aprovada a
ata da reunião de 04 de Dezembro de 2018.
Passou-se ao ponto 2—Apreciação do relatório de atividades e contas do Município

—

sendo que

neste ponto, o Vereador Jorge Pio, realizou uma apresentação sobre a execução do Orçamento
de 2018, de forma a enquadrar os Conselheiros sobre o documento.
Rui Mateus, representante da Juventude Popular, observou sobre o aumento das despesas de
pessoal no ano 2018.
José Ribeiro representante do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal, referiu também a
relevância do aumento das despesas de pessoal e o decréscimo das despesas de capital,
reforçando que, em termos das Grandes Opções do Plano, a área da Juventude é residual,
concluindo que não há uma politica para a Juventude.
Sandra Manso, representante do CDS-PP na Assembleia Municipal na Assembleia Municipal,
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tomou a palavra para abordar questões relacionadas com o aumento do n de idosos e aumento
da taxa de envelhecimento e consequentemente com menos jovens no nosso território, pelo
que as politicas desenvolvidas não eram as mais adequadas. Abordou também a questão
relacionada com a contratação de empresas de Lisboa em vez de recorrer a empresa locais.---Jorge Pio, Vereador da Câmara Municipal, pede a palavra para reforçar que existe uma politica
de desenvolvimento municipal que tem os jovens como elemento central, fazendo referência a
vários projetos que o comprovam: o Centro de Empresas Inovadoras (espaço para a criação de
novas empresas) que para além de incubadora, tem desenvolvido várias atividades direcionadas
aos jovens como o BootCamp ou vários programas de empreendedorismo; a construção de uma
Incubadora de Base Industrial; a Fábrica da Criatividade, projeto inovador que pretende garantir
a fixação e atração de jovens para o desenvolvimento de atividades e negócios relacionados com
as industrias criativas; o trabalho desenvolvido no âmbito da Educação ou no âmbito da Cultura.
São este tipo de projetos que permitem garantir que Castelo Branco poderá ser mais atrativo
para garantir a fixação e atração de pessoas, nomeadamente jovens.
Rui Mateus, representante da Juventude Popular, pediu novamente a palavra para reforçar
algumas questões relacionadas com a Juventude e que, no seu entender, não dinamizadas e
relevadas na ação do Município: Plano Nacional de Juventude; Estudo de 2019/02/28 sobre
“Juventude do Local ao Nacional”; funcionamento efetivo do Conselho Municipal da Juventude
e do Conselho Municipal de Educação. Sugeriu também um plano de atividades no âmbito da
Segurança Rodoviária a ser dinamizado pelo Conselho Municipal da Juventude.
Olivia Maria Carmona, representante da Associação Cultural e Social Rancho Folclórico do
Retaxo, pediu a palavra para abordar as questões relacionadas com constrangimentos de
horários ao nível dos transportes públicos.
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 vais ser a

ina

pelo Vereador da Câmara Municipal,

Jorge Pio.
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