
ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2010. --------- 

Aos Três dias do mês de Fevereiro do ano de Dois Mil e Dez, reuniu-se 

nas instalações desta Câmara, o Conselho Municipal de Juventude (CMJ), 

convocado pelo Senhor Presidente da Câmara, que preside a este Conselho. --

Tratou-se da primeira reunião deste Executivo com este Conselho e o 

objectivo era discutir o seu Regimento. ------------------------------------------------ 

Encontravam-se presentes o Presidente da Câmara Municipal - Prof. 

Humberto da Costa Cerqueira, que também é o Presidente do CMJ, o 

membro da Assembleia Municipal indicado pelo PS – Jorge Rabiço; o 

membro da Assembleia Municipal indicado pelo CDS-PP – Fernando Gomes; 

um representante da JSD – Sónia Silva e o representante da JS – Hugo Roque. 

O representante da Assembleia Municipal indicado pelo PSD enviou 

um email e comunicar que não lhe era possível estar presente e a solicitar que 

lhe fosse justificada a falta, pedido que lhe foi deferido no acto. ------------------ 

Estavam ainda presentes, o Chefe de Gabinete do Senhor Presidente – 

Paulo Mota e a Técnica Superior Carla Afonso, que foi designada para 

secretariar as reuniões do Conselho Municipal de Juventude. --------------------- 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, cumprimentou e deu as 

boas vindas a todos os presentes. ------------------------------------------------------- 

Depois de fazer um breve enquadramento sobre aqueles que são os 

principais objectivos do Conselho Municipal de Juventude, o seu carácter 

consultivo e a importância que poderá revestir por colaborar com a Câmara 

na definição das políticas relacionadas com a juventude, deu a palavra aos 

restantes membros do Conselho para que se pronunciassem sobre a proposta 

de Regimento, entretanto entregue a cada um. --------------------------------------- 

A maioria dos presentes considerou mais consentâneo com a agenda 

dos jovens representantes do CMJ as reuniões acontecerem às Sextas feiras, a 



partir das 17:30H, proposta que o Presidente compreendeu e acolheu de 

imediato. Nesse sentido, e para melhor programação das agendas e 

compromissos de todos, o Senhor Presidente sugeriu que as quatro reuniões 

ordinárias deste Conselho, acontecessem nos meses de Fevereiro, Abril, 

Setembro e Novembro, sugestão acolhida por todos os presentes. ---------------

O Representante da Assembleia Municipal indicado pelo PS, pediu a palavra 

para propor que as reuniões do CMJ acontecessem antes de as propostas de 

opções do Plano e Orçamento serem aprovadas na Câmara e na Assembleia 

Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------   

A proposta foi bem recebida por todos, tendo ficado definido que o 

Regimento seria alterado nos seus artigos 14º, 16º e 18º, de forma a 

contemplar todas estas propostas. ------------------------------------------------------ 

O Representante da Assembleia Municipal indicado pelo CDS-PP, 

pediu a palavra para levantar algumas dúvidas relativamente à coincidência ou 

não da duração do mandato do representante de cada entidade no CMJ com o 

mandato da própria entidade. A questão foi esclarecida recorrendo à leitura e 

análise dos artigos 5º e 6º do Regimento, sendo certo que era uma questão 

pertinente e que já se tinha levantado a propósito de outros órgãos. -------------  

Por fim, não havendo mais inscritos para a discussão daquela matéria, 

foi colocado o Regimento à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. – 

O Senhor Presidente comprometeu-se a determinar a introdução das 

alterações propostas no Regimento e a enviar para o email de todos a versão 

final. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não havendo mais nada a dizer acerca do Ponto único da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente aproveitou o momento para falar acerca da 

Agenda Cultural do Município para os meses de Fevereiro, Março e Abril, que 

vão desde o Festival de Bandas de Garagem Rock n´bee (em Fevereiro), ao 

Mês de Teatro “Miguel Torga” (em Março), o Mês Gastronómico, Jogos 



Populares, Feira da Broa e do Mel (em Abril), além das comemorações do 25 

de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Respondendo a uma questão do representante da JS, informou que 

estavam a ser elaborados os Regulamentos do Associativismo Cultural e 

Desportivo, de forma a colocar no papel quais são os objectivos desta 

Autarquia relativamente às políticas desportivas e culturais, o que se exige dos 

Clubes/Associações/Grupos e clarificar as regras de apoio/subsídios a estas 

entidades, que terá a ver necessariamente com a disponibilidade orçamental da 

autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 A Representante da JSD partilhou com o CMJ as actividades que tem 

previstas para o seu mandato, tendo o Senhor Presidente dito que este 

Executivo está sensível a várias das questões colocadas, como a taxa de 

desemprego jovem e o aumento do nível de toxicodependência entre as 

camadas jovens. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Representante da Assembleia Municipal indicado pelo PS, propôs 

fossem pensadas formas de ocupação diária dos tempos livres e de os estágios 

profissionais nas autarquias locais, como forma de dar resposta a questões 

relacionadas com o desemprego e também com a ocupação saudável dos 

tempos livres. ------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente acta que depois de 

lida e aprovada, vai ser por ele assinada e por mim, Carla Afonso, nomeada 

para secretariar a presente reunião. ---------------------------------------------------- 
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