
ACTA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE MONDIM DE 

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

Aos três dias do mês de Dezembro de 2010, pelas 21:00Horas, nas 

instalações da Câmara Municipal de Mondim de Basto, a terceira reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Juventude (CMJ), convocada pelo seu 

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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 PSD – Bruno Ferreira e o 

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

o representante da Associação Grupo de Tamecanos - Nádia Martins; o 

representante da Associação de Estudante - Victor Francisco; O representante 

da Juventude Socialista – Hugo Roque. ------------------------------------------------ 

Estava ainda presente o Chefe de gabinete do Presidente – Paulo Mota 

– e a técnica superior - Carla Afonso - designada para secretariar as reuniões 

do CMJ. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 1 – Aprovação da acta da reunião anterior. --------------------- 

Uma vez que não estavam presentes na reunião os representantes do 

CMJ que estiveram nas outras reuniões, o Senhor Presidente propôs mais uma 

vez que as actas fossem aprovadas na reunião seguinte, tendo todos 

concordado. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – Discussão/balanço sobre as actividades culturais e de 

juventude dos 2º e 3º trimestres do ano 2010. ---------------------------------- 

O representante do CDS na Assembleia Municipal, questionou a 

pertinência de algumas das actividades que estavam nos relatórios trimestrais 



enviados com a convocatória deverem efectivamente lá constar, como foi o 

caso da exposição dos candeeiros de iluminação pública. -------------------------- 

Acerca da Feira do Mel e da Broa, declarou que esta teve um bom 

impacto e sugeriu que este evento viesse a ser organizado em Ermelo, porque 

tem muitas silhas; sugeriu ainda que outras actividades culturais fossem 

levadas às freguesias. ---------------------------------------------------------------------- 

 Em resposta, o Senhor Presidente disse concordar com esta ideia de 

descentralização cultural, que na verdade já estava a ser feita, designadamente 

com o teatro e a leitura. Além disso, a concretização desta ideia depende 

muito da dinâmica das próprias Juntas e Associações Culturais locais, que têm 

de funcionar em rede; admite que há ainda muito caminho a percorrer, mas 

tem de ser pensado à escala de cada freguesia, pois há freguesias que podem 

não ter malha humana sequer para constituir uma Associação. ------------------- 

PONTO 3 – Apresentação/Discussão das actividades culturais para o 

ano 2011. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente fez uma apresentação do Plano das Actividades 

Culturais para 2011, documento esse ainda não fechado, mas que denotava os 

constrangimentos orçamentais da autarquia. Disse estar ciente de o Plano 

dever ser mais diversificado, mas de facto as dificuldades financeiras são 

muitas e não é possível ser mais ambicioso, tendo ainda assim, sido feito um 

grande esforço no momento da elaboração do Orçamento municipal. ---------- 

A representante do GTM, pediu a palavra para dar a sua opinião acerca 

do Rock´n´bee, evento que na sua opinião valeria a pena repetir, mas com a 

envolvência dos bares de Mondim, porque terão sido os grandes prejudicados 

da 1ª edição; demonstrou ainda disponibilidade para o GTM 

organizar/participar em reuniões, conferências ou debates sobre as 

potencialidades naturais do nosso território, pois entende que esta é uma 

maneira de atrair pessoas para uma área que consideram interessante; e que 



depois poderão regressar ao concelho com as famílias para visitarem, 

eventualmente desfrutar do turismo rural, etc. --------------------------------------- 

 O Senhor Presidente saudou a agradeceu esta ideia que reputou de 

muito interessante, bem como disponibilizou para auxiliar do ponto de vista 

logístico e, eventualmente financeiro, estas iniciativas. ------------------------------ 

O Senhor Presidente aproveitou para informar que foi suspenso o 

contrato relativo à Volta a Portugal em Bicicleta, pelo qual a autarquia gasta 

cerca de 78 mil euros. Sendo indiscutíveis em termos de divulgação do 

concelho as vantagens da Volta, a verdade é que deixa a autarquia sem 

margem para outras actividades e outros apoios, nomeadamente a entidades 

de âmbito local. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente passou a palavra ao seu Chefe de Gabinete que, 

acerca do Roc´n´bee, disse que a 1ª edição do evento tinha corrido bem, mas 

que a 2ª edição teria de decorrer noutros moldes. O convite aos bares já tinha 

sido feito e tinha havido boa adesão por parte deles. Ainda assim o ideal era 

que se conseguissem mais parcerias, no sentido de o Rock´n´bee continuar a 

poder realizar-se. --------------------------------------------------------------------------- 

O representante do PSD pediu a palavra para cumprimentar os 

presentes e colocar as seguintes questões: Porque não se tinha realizado a 

reunião de Setembro? Qual tinha sido o propósito de enviar a planificação das 

actividades culturais para 2011? Qual o orçamento para a Juventude para 

2011? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente começou por relembrar o carácter consultivo do 

CMJ, a dificuldade que tem sido conseguir quórum e a participação dos 

elementos que constituem o CMJ. ------------------------------------------------------ 

Em relação à verba destinada á Juventude, disse ser uma questão de 

difícil resposta, uma vez que no Orçamento não existia uma verba específica 

com essa designação; teria de ser fazer uma crivagem daquilo que era 



entendido como propriamente juventude que não é muito fácil e pouco 

objectivo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Apresentar o Plano da Actividades Culturais para 2011 teve como 

intuito partilhar as intenções da Câmara para uma área que também é 

Juventude e achada como importante pelos jovens, que é a dinâmica cultural 

de um concelho; foi ainda num espírito de transparência de tentativa de 

conseguir contributos que enriquecessem aquele Plano, aproveitando as 

estruturas representadas no Conselho. Claro que quer o Plano ora 

apresentado, quer o final com os contributos eventualmente dados, terão de 

ser aprovados em sede de reunião de Câmara, não tendo o Conselho carácter 

vinculativo nem a Câmara obrigação de acatar os seus pareceres. ---------------- 

O representante do PSD disse que não concordava com o modelo do 

Dia Municipal da Juventude, devendo este dirigir-se a público até aos 30 anos 

e decorrer ao fim de semana, sendo que é em Março o Dia Nacional de 

Juventude e em Agosto acontece o encerramento do Ano Internacional da 

Juventude; defendeu ainda que fosse o CMJ a delinear o respectivo Programa. 

Ponto 4 – Discussão sobre o Orçamento municipal e Plano 

Plurianual de Actividades para 2011, na parte relativa à Cultura e 

Juventude. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Orçamento para 2011 pretende ser o mais realista possível e reflectir 

aquelas que são as dificuldades e prioridades do concelho. ------------------------ 

Não existe descriminado no Orçamento a verba a atribuir a cada 

Associação, pois iremos pedir a cada uma o seu Plano de Actividades, que 

condicionará a atribuição de apoio. ----------------------------------------------------- 

O representante do GTM disponibilizou-se, mais uma vez, para em 

articulação por exemplo com a CPC desenvolver acções voluntariado, fazendo 

um apelo a que houvesse uma espécie de solidariedade entre a malha 

associativa local e em que as associações se fizessem representar nas 

actividades umas das outras e apoiadas pela Câmara. ------------------------------- 



O Senhor Presidente concordou com esta ideia, uma vez que é mais 

fácil assim, pois quando as actividades são encetadas pela Câmara, pode haver 

reticência das pessoas em aderir com medo de as coisas serem politizadas. Por 

último, o representante do PSD perguntou se havia alguma previsão de rede 

Wireless na Zona Verde, questão  que foi remetida pelo Senhor 

Presidente ao Chefe de Gabinete. ------------------------------------------------------ 

Ponto 5 – Outros assuntos de interesse. -------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção. ----------------------------------------------- 

 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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