
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
DE MONDIM DE BASTO 

 
 
 
Ao vigésimo sexto dia do mês de Abril de 2012, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de 

Mondim de Basto, realizou-se a reunião do Conselho Municipal da Juventude, presidida pela 

Vice-Presidente da Câmara, Prof. Teresa de Jesus Tuna Rabiço, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 

Ponto 1: Aprovação da ata da reunião anterior;  

Ponto 2: Preparação da Semana da Juventude;  

Ponto 3: Discussão sobre alteração à lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro que cria o regime 

jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude; 

Ponto 4: outros assuntos de interesse 

 

Estiveram Presentes: 
 

� Teresa de Jesus Tuna Rabiço, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara de Mondim 

de Basto; 

� José Mourão, designado para secretariar as reuniões do CMJ; 

� Bruno Ferreira, na qualidade de membro da Assembleia Municipal do PSD; 

� António Mendes, na qualidade de representante do GTM; 

� Francisco Barros, na qualidade de Presidente da JSD; 

� Maria João Ribeiro, na qualidade de representante da JS; 

� Mafalda Nobre, na qualidade de representante do Grupo de Escuteiros de Mondim de 

Basto; 

 
Não compareceram apesar de convocados: 
 

� Membro da Assembleia Municipal do PS; 

� Membro da Assembleia Municipal do CDS-PP; 

� Representante da Associação de Estudantes. 

 

 



---------- A Sra. Vice-Presidente iniciou a reunião, saudando os presentes e enumerando e 

descrevendo, globalmente, os pontos da ordem de trabalhos. 

 

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior 

---------- A ata da última reunião, ata número seis, foi aprovada por unanimidade. As restantes 

atas serão enviadas por correio electrónico para todos os representantes deste Conselho 

Municipal para que na próxima reunião possam ser aprovadas.  

 

Ponto 2 – Preparação da Semana da Juventude 

---------- Foi salientado pela Sra. Vice-Presidente, que os recursos financeiros disponíveis são 

escassos, no entanto, entende que o evento deve ser realizado. 

---------- A representante da JS – Maria João Ribeiro – sugeriu que se juntasse o evento da 

Semana da Juventude com a Feira do livro, que se realiza no mês de Maio, uma vez que, na sua 

opinião, a adesão dos jovens a este último evento não terá sido em grande número. 

---------- Bruno Ferreira - membro da Assembleia Municipal do PSD – voluntariou-se, por sua vez, 

para convidar representantes do Instituto Português da Juventude para que possam dar o seu 

contributo. Sugeriu, também, a integração de um grupo de teatro e a Escola de Música como 

forma de dinamizar a Semana da Juventude. 

---------- Posteriormente, foram colocadas à consideração, pela Sra. Vice-Presidente, algumas 

propostas da Câmara Municipal para este evento. No seu seguimento, Francisco Barros - 

Presidente da JSD - propôs fazer uma seleção de jovens, do Concelho de Mondim de Basto, 

com boas iniciativas na vertente da criação de emprego, para que possam, eles mesmos, 

realizar uma conferência sobre a temática do empreendedorismo. A Sra. Vice-Presidente 

reforçou esta ideia ressalvando a passividade dos jovens no que concerne à mais recente 

situação económico-financeira do país. Na sua opinião, uma atividade deste género funcionará 

como forma de abrir novos horizontes para determinadas áreas, nomeadamente, a agricultura. A 

representante da JS – Maria João Ribeiro – entendeu, inclusivamente, que uma Feira do 

Emprego seria uma boa solução para dar continuidade a esta ideia. Disse, ainda, que poderiam 

ser convidadas algumas universidades (próximas do Concelho) cujas áreas de intervenção se 

cruzassem com as de áreas de interesse referidas, opinião também partilhada pelo membro 

representante da Assembleia Municipal do PSD – Buno Ferreira.  

---------- A Sra. Vice-Presidente referiu alguns casos, pontuais, de jovens empreendedores que 

tomaram a iniciativa de criar o seu próprio emprego em áreas como a agricultura, por exemplo, 



(criação de gado e produção de cogumelos), e outros que se encontram a desenvolver 

atividades com a mesma finalidade.  

---------- Relativamente à concretização e definição do programa da Semana da Juventude foi 

proposto o seguinte pelos membros presentes: 

- Segundo a representante da JS – Maria João Ribeiro - os primeiros três dias deveriam ser 

reservados para a realização de atividades direcionadas ao público escolar. Sugeriu, ainda, que 

o desfile de moda e o concerto fossem realizados na sexta-feira à noite de forma a convidar os 

bares a associarem-se a esta iniciativa. O objetivo seria, também, dar a possibilidade ao público 

adulto de participar. 

- A Sra. Vice-Presidente referiu que os alunos dos Cursos Profissionais deverão intervir na Feira 

do Empreendedorismo, apresentando uma ideia de cada um dos Cursos e que a Associação 

Empresarial poderia, inclusivamente, ser convidada. 

- Francisco Barros, na qualidade de Presidente da JSD propôs que se lançasse o desafio aos 

jovens destes Cursos Profissionais com o propósito de organizarem um concurso onde fossem 

apresentadas ideias inovadoras dentro das áreas de cada Curso. 

- O representante do GTM – António Mendes - referiu que as actividades que desenvolvem estão 

vocacionadas para a canoagem, mas que existem outras atividades que podem colocar em 

prática, nomeadamente as caminhadas, paredes de slide, rappel e escalada. O GTM propõe 

fazer divulgação de actividades de canoagem, noções de segurança desta modalidade, bem 

como noções de segurança na modalidade da pesca. O objetivo é iniciar jovens que nunca 

tiveram contacto com desportos praticados no rio. Sugeriu, ainda, integrar as atividades do grupo 

com o público escolar, através da montagem de uma parede de rapel, slide e escalada dentro do 

recinto escolar. No sábado podem ser desenvolvidas atividades no rio, durante a manhã, e 

realizar jogos tradicionais no período da tarde. Na sequência desta opinião, a Sra. Vice-

Presidente sugeriu que o GTM fizesse uma caminha com os jovens das freguesias mais 

afastadas do Concelho. 

----------- À questão colocada pela Sra. Vice-Presidente, se todos concordavam com os dias 

propostos para a realização da atividade - quinta, sexta e sábado - e às sugestões apresentadas 

para esta Semana, a representante da JS – Maria João Ribeiro respondeu, que o programa 

deveria ser alargado ao domingo. Este dia poderia ser aproveitado para a projeção de um filme 

na Casa da Cultura onde se abordariam outros temas de interesse, por exemplo, o alcoolismo 

alertando, desta forma, os jovens para as consequências do consumo de álcool. Neste sentido, a 

Sra. Vice-Presidente sugeriu a exibição do filme: “Feios, porcos e maus”, de forma a sensibilizar 

também para os maus-tratos nas crianças. 



O representante do GTM propôs, relativamente à prevenção do alcoolismo, a realização de uma 

actividade que consiste em controlar os jovens à entrada dos bares, com um alcoolímetro, 

oferecendo uma bebida àqueles que entrassem com taxa zero. 

A representante da JS – Maria João Ribeiro referiu, ainda, que a temática da violência no 

namoro poderia ser apresentada na Escola. 

 

Ponto 3 – Alteração à Lei n.º 8/2009 

---------- Neste ponto, e especificamente no que concerne à eleição de um representante do 

Conselho Municipal da Juventude no Conselho Municipal da Educação, os membros presentes 

consideraram essencial realizar, previamente, uma alteração ao Regimento ficando, esta eleição, 

adiada para a próxima reunião do Conselho Municipal da Juventude.  

---------- Bruno Ferreira, membro da Assembleia Municipal do PSD sugeriu, ainda, que o 

Município disponibilizasse no Site informação sobre a juventude. 

 

Ponto 4 – Outros assuntos de interesse 

---------- O representante do GTM – António Mendes - agradeceu o apoio do comércio local, da 

Junta de Freguesia de Mondim de Basto e do Sr. Bruno Ferreira, que contribuíram para o 

sucesso do convívio com praticantes de canoagem, de nacionalidade portuguesa e estrangeira, 

recentemente realizado em Mondim de Basto.  

 

---------- De tal facto, foi lavrada a presente ata que depois de lida vai ser, pelo Presidente do 

CMJ e por mim, José Mourão, nomeada para secretariar a presente reunião.  

 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 


