
Ata nº4 

 Plenário CMJ 19/12/14 

Ao décimo nono dia do mês de dezembro de 2014 teve lugar, na Sala Polivalente da 

Quinta da Cruz, o quarto Plenário do Conselho Municipal de Juventude de Viseu, com 

início às 15h00, com a presença do Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude da 

Câmara Municipal de Viseu, Guilherme Almeida. A reunião teve a seguinte ordem de 

trabalhos:   

Ponto 1.       Leitura da Ata do 3º Plenário; 

Ponto 2.       Informações; 

Ponto 3.       Orçamento Participativo do Município de Viseu para 2015; 

Ponto 4.     Apresentação do Programa de Apoio ao Movimento Associativo 

Desportivo; 

Ponto 5.      Apresentação e Análise das Propostas para o Plano de Atividades e 

Orçamento 2015; 

Ponto 6.       Apresentação de Programas Europeus na área da Juventude; 

Ponto 7.       Outros assuntos. 

 

Ponto 1- Leitura da Ata nº3: Depois de lida, a ata do terceiro plenário foi aprovada 

com uma abstenção; 

 

Ponto 2- Informações: Tomou a palavra o Vereador Guilherme de Almeida para falar 

das actividades previstas na programação de Natal e Passagem de Ano promovidas 

pela Câmara Municipal de Viseu. De seguida pediram a palavra os seguintes 

conselheiros, que aproveitaram para dar informações sobre as atividades das suas 

instituições: Natália Mendes, representante do IPD J – elucidou os presentes sobre as 

oportunidades do programa “Porta 65”; Joana Baptista, representante da Estudantina 

– aproveitou para divulgar a iniciativa “Tunas Solidárias”, que une as tunas do concelho 

de Viseu, com o objetivo de angariar fundos para a aquisição de um mamógrafo para o 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu; Merciana Rodrigues, representante da CPCJ – 

divulgou as ações levadas a cabo junto de famílias carenciadas e das escolas do 

concelho; Manuel Mirandez, presidente da Juventude Socialista – que apresentou a 

Conferência “Passado, Presente e Futuro do Serviço Nacional de Saúde”, marcada para 

o dia 20 de Dezembro; Filipa Mendes, presidente da JSD - referiu que as questões da 



solidariedade serão uma prioridade da JSD Viseu para os tempos mais próximos; Hugo 

Ribeiro, presidente da Adamastor - Falou da possibilidade de se realizar a semana 

internacional da Juventude, no dia 12 de Agosto, e de a fazer coincidir com atividades 

de diversas associações; Júlio Pacheco, presidente da Fajuvis – recordou o  III Encontro 

Distrital de Associações Juvenis, realizado nos dias 13 e 14 de Dezembro, em Viseu; 

Mário Coutinho, presidente da Federação Académica de Viseu – referiu que o 

desemprego jovem e o abandono escolar são as prioridades para o seu novo mandato 

como presidente da FAV. 

 

Ponto 3 - Orçamento Participativo do Município de Viseu para 2015: Depois do 

Vereador Guilherme Almeida prestar informações sobre o ponto da situação e etapas 

do Orçamento Participativo, tomou a palavra o conselheiro Pedro Baila Antunes, 

representante do Partido Socialista, que alertou para a necessidade de haver 

celeridade em pôr em prática o projeto vencedor. Neste ponto, o conselheiro Júlio 

Pacheco, presidente da Fajuvis, referiu o bom exemplo de participação cívica que este 

projecto representa. 

 

Ponto 4 - Apresentação do Programa de Apoio ao Movimento Associativo 

Desportivo: O vereador Guilherme Almeida apresentou as grandes opções de 

investimentos e eixos fundamentais da Câmara Municipal de Viseu no âmbito do 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo para 2015. A representante 

do CDS/PP, Elsa Lemos, deixou uma questão em relação ao apoio ao desporto radical. 

Como resposta, o vereador Guilherme Almeida, recordou a qualidade do Skate Parque 

existente no Parque Desportivo do Fontelo, um espaço que responde às necessidades 

dos praticantes destes tipo de desportos no concelho e que inclusivamente recebe 

algumas provas nacionais e internacionais. 

 

Ponto 5 - Apresentação e Análise das Propostas para o Plano de Atividades e 

Orçamento 2015: O Presidente da Fajuvis, Júlio Pacheco, deixou a ideia de apostar no 

slogan: “ Viseu, uma cidade Jovem” e apresentou as seguintes propostas: criação da 

“Casa das Associações”; e a organização de um encontro inter-regional de jovens. O 

presidente da Federação Académica de Viseu, Mário Coutinho, deixou as seguinte 

propostas: promoção de mais encontros informais entre associações jovens; criação do 

Conselho Intermunicipal de Juventude; o desenvolvimento de um plano estratégico 

para a juventude e a criação da feira “Viseu em Movimento”, como forma de 

divulgação do trabalho das associações juvenis do concelho. Por fim, Manuel 

Mirandez, presidente da Juventude Socialista, também apresentou as suas propostas: 

Organização de feiras de emprego; desenvolvimento de uma Bolsa municipal de 



empego Online; criação de uma bolsa municipal de apoio a estudantes em Erasmus e a 

promoção de rastreios de saúde com alunos de saúde Viseenses ou a estudar em 

Viseu.  

 

Ponto 6 - Apresentação de Programas Europeus na área da Juventude: Hugo Ribeiro, 

Presidente da Adamastor tomou a palavra e fez a apresentação do novo Programa 

Erasmus+, explicando a agregação de diversos tipos de mobilidade como o antigo 

Leonardo da Vinci, Grundtvig, Intercâmbios e Serviço Voluntário Europeu neste que é o 

Erasmus+ que com um quadro financeiro que abrangerá 2014 a 2021. Salientou a 

importância do Distrito de Viseu passar a ser um distrito mais ativo nestes programas, 

realizando mais candidaturas, onde através da Adamastor e em parceria com outras 

associações e entidades podemos lançar Viseu a longo prazo para uma candidatura a 

Capital da Juventude Europeia. 

 

Ponto 7 - Outros assuntos: Sendo que nenhum dos conselheiros pediu a palavra, o 

vereador Guilherme Almeida informou a data do próximo Plenário, previsto para 

fevereiro de 2015.  

Não havendo mais assuntos a tratar, a sessão do Plenário foi encerrada às dezassete 

horas e quinze minutos. Sendo lavrada a presente ata composta por 3 páginas, que vai 

ser assinada por todos os presentes, na próxima reunião do Conselho Municipal de 

Juventude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


