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ATA N.º 2 

PLENÁRIO DO CMJCERVEIRA – 30 DE MARÇO DE 2015 

 

Aos trinta dias do mês de março de 2015, pelas vinte e uma horas, reuniu no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, o plenário do Conselho Municipal de Juventude, cuja lista de presenças se 

anexa a esta ata (anexo I). Conforme a Lei 6/2012, de 10 de fevereiro, enquanto Órgão 

consultivo do Município, foi presidido pela Sr.ª Vereadora com o pelouro da Juventude, Dr.ª 

Aurora Viães.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 - Informações gerais;--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – Leitura e aprovação da ata do primeiro plenário do CMJCERVEIRA;------------------------- 

Ponto 3 – Apresentação dos elementos que compõem a Comissão Permanente;-------------------- 

Ponto 4 - Apresentação da metodologia de estudo da população jovem do concelho;-------------- 

Ponto 5 – Apresentação da proposta da logomarca do CMJCERVEIRA;--------------------------------- 

Ponto 6 – Análise e aprovação do Plano de Ação;------------------------------------------------------------- 

 

Dando cumprimento à ordem de trabalhos, tomou a palavra a Sr.ª Vereadora que deu as boas 

vindas aos presentes, agradecendo a presença de todos. Depois de lida a ata do primeiro 

plenário do CMJCERVEIRA foi votada e aprovada. A representante da bancada socialista da 

Assembleia Municipal, Cristina Cancela absteve-se por não estar presente na reunião 

anterior. Seguidamente, no ponto três da ordem de trabalhos, a Sr.ª Vereadora informou 

que das reuniões que que se promoveram para definir os representantes da Comissão 

Permanente, ficou estabelecido apenas o representante da Associação de Pais, a Senhora 

Maria Fernanda Dias da Associação de Pais do Colégio de Campos. Perante a ausência das 

associações não juvenis foi sugerido fazer mais uma reunião para tentar envolve-las no 

processo e poder assim encontrar um representante. Ficou definido agendar nova reunião 

com as Associações Locais para nova votação do representante das Associações.  Ficou assim 

por definir um elemento representante das Associações de Estudantes que por 
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inconveniência de horário não puderam estar presentes na última reunião agendada e 

definir o representante das Associações Locais.----------------------------------------------------------

Passando ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, a Sr.ª Vereadora apresentou os estagiários 

do IPVC que trabalharão no estudo da caracterização da população jovem do concelho, 

nomeadamente os seus interesses e expectativas. O questionário foi lido e apresentado 

pelos estagiários. O objectivo é aplicá-lo nas associações que trabalham com jovens e 

junto das escolas, sensibilizando os presentes para este apoio. O grupo presente teceu 

diversas considerações no que diz respeito ao formato do próprio questionário e da sua 

aplicação sugerindo que se questionasse os jovens sobre os motivos que os levam a sair do 

município. Assim, definiu-se que o mesmo poderia ser aplicado nas escolas mas seria 

conveniente aplicar o questionário também aos jovens que trabalham, para isso os 

estagiários disponibilizaram-se para ir às empresas e fazer abordagens noutros locais que 

se considerem pertinentes. Foi ainda sugerido que se pudesse enviar o questionário por 

correio com envelope de devolução. Outro meio possível é através da base de dados da 

Biblioteca Municipal pedindo os contactos de e-mail de jovens leitores.--------------------------

Passando ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, a aluna da ETAP fez a apresentação da 

proposta de Logomarca do CMJCERVEIRA que explicou as diferentes utilizações da própria 

marca, nomeadamente os tamanhos e as cores. Pediu-se ao grupo para se pronunciar 

sobre a proposta. Depois de alguma discussão à volta do assunto definiu-se que ficaria a 

logamarca como foi apresentada à exceção da cor das letras que estão por baixo, pois 

deverão estar com uma cor uniformizada – preto. Com esta alteração ficou aprovada por 

unanimidade a logomarca do CMJCERVEIRA.-----------------------------------------------------------

No ponto 6 da Ordem dos Trabalhos apresentou-se o Plano de Ação e dos Eixos que o 

compõe. A Sr.ª Vereadora começou por destacar que este plano seria ainda muito 

limitado, uma vez que falta a visão dos jovens sobre o que querem implementar. No 

entanto apresentou o documento orientador que se organiza em três eixos: I EIXO 

Educação e Participação Cívica, II EIXO Desporto, Cultura e Lazer e III EIXO Projetos e 

Incentivos Jovens. Relativamente ao primeiro Eixo questionou- se os presentes sobre o 

tipo de debates e fóruns que poderiam ser explorados nestas iniciativas e sobretudo que 

temas poderiam ser abordados. Os representantes das entidades consideram que devem 
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ser os próprios jovens a responder a essas questões, assim as associações ficaram de 

procurar junto do seus associados algumas sugestões.-------------------------------------------------

No Eixo II, apresentou-se a hipótese de se comemorar o Dia Internacional da Juventude, os 

presentes manifestaram mais uma vez, que, como este dia é comemorado fora do tempo 

escolar e em tempo de férias (12 agosto) e deveriam ser os próprios jovens a definir se 

poderia ser esta data ou se o Município poderia criar o Dia Municipal da Juventude. Para 

definir tal dia também se poderia colocar esta questão no questionário que será aplicado. 

O representante da Mais Cerveira Jovem Associação propôs alargar este dia comemorativo 

a Tominho, La Guardia e Tui, uma proposta que agradou aos presentes e a qual deverá ser 

refletida até ao próximo plenário.----------------------------------------------------------------------------

A Sr.ª Vereadora informou ainda que não fez parte da Ordem de Trabalhos o Orçamento 

Participativo Jovem pois queria apresentar quando tiver mais informação sobre os 

timmings e algumas questões técnicas estiverem mais definidas, nomeadamente o modelo 

de votação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

E, nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão, às 22h45, da qual foi lavrada a 

presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


