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ATA	Nº	01/2018	

Reunião	Ordinária	do	Conselho	Municipal	da	Juventude	de	Vagos	
	

------Ao	décimo	sexto	dia	do	mês	de	março	de	dois	mil	e	dezoito,	pelas	dezoito	horas,	

na	sede	da	Câmara	Municipal	de	Vagos,	rua	da	Saudade,	Freguesia	de	Vagos	e	Santo	

António,	 reuniu	 a	 Conselho	 Municipal	 da	 Juventude,	 sob	 a	 presidência	 do	 senhor	

Vereador	Pedro	Miguel	Carvalhais	Bento,	com	a	seguinte	ordem	de	trabalho:	-----------	

------Ponto	um:	Apresentação	de	novos	representantes;	----------------------------------------	

------Ponto	dois:	Eleição	dos	dois	secretários;	------------------------------------------------------	

------Ponto	três:	Eleição	do	representante	para	o	Conselho	Municipal	da	Educação;		

------Ponto	 quatro:	Apreciação	 do	Regimento	 Interno	 do	 Conselho	 da	Municipal	 da	

Juventude;	---------------------------------------------------------------------------------------------------	

------Ponto	cinco:	Programa	Ocupação	de	Tempos	Livres	OTL	2018	–	Divulgação,	para	

conhecimento;	----------------------------------------------------------------------------------------------	

------Ponto	seis:	Outros	assuntos.	----------------------------------------------------------------------	

------PERIODO	DA	ORDEM	DO	DIA	---------------------------------------------------------------------	

------Ponto	 um:	 Instalação	 do	 Conselho	Municipal	 da	 Juventude	 /	Apresentação	 de	

novos	representantes;	------------------------------------------------------------------------------------	

-----O	senhor	Vereador	Pedro	Bento	deu	 início	à	apresentação	de	todos	os	membros	

presentes	 e	 que	 passarão	 a	 constituir	 o	 Conselho	 Municipal	 da	 Juventude:	 Pedro	

Miguel	 Carvalhais	 Bento	 Rafael	 Marques,	 representante	 da	 Câmara	 Municipal	 de	

Vagos,	 representante	 do	 Agrupamento	 de	 Escuteiros	 de	 Vagos;	 Inês	 Brites,	

representante	do	Agrupamento	de	Escuteiros	de	Fonte	de	Angeão;	Xavier	Prior	Neto,	

representante	 do	 grupo	 municipal	 do	 PSD;	 José	 Joaquim	 Saraiva,	 representante	 da	

Comissão	de	Proteção	de	Crianças	e	Jovens	de	Vagos;	Sabrina	Mateus,	representante	

da	Associação	de	Estudantes	do	Colégio	Diocesano	Nossa	Senhora	da	Apresentação	de	

Calvão;	Eddy	Martins,	representante	da	Juventude	Social-democrata.	-----------------------	

------Ponto	dois:	Eleição	dos	dois	secretários;	------------------------------------------------------	

-----Foram	eleitos,	por	unanimidade,	Eddy	Martins	e	Sabrina	Mateus	como	secretários	

do	Conselho	Municipal	da	Juventude.	-----------------------------------------------------------------	
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------Ponto	três:	Eleição	do	representante	para	o	Conselho	Municipal	da	Educação;	---	

------Foi	 eleito,	 por	 unanimidade,	 Xavier	 Prior	 como	 representante	 do	 Conselho	

Municipal	da	Juventude	no	Conselho	Municipal	da	Educação.	----------------------------------	

------Ponto	 quatro:	Apreciação	 do	Regimento	 Interno	 do	 Conselho	 da	Municipal	 da	

Juventude;	---------------------------------------------------------------------------------------------------	

------No	 que	 concerne	 a	 este	 ponto	 da	 ordem	 de	 trabalhos.	 Foram	 propostas	 com	

unanimidade	 sugestões	 de	 alteração	 em	 sede	 de	 Assembleia	 Municipal	 do	

Regulamento	 do	 Conselho	 Municipal	 da	 Juventude	 sobretudo	 no	 que	 consiste	 à	

atribuição	da	qualidade	de	conselheiros	aos	representantes	dos	escuteiros	e	à	Pastoral	

Juvenil	e	Vocacional	de	Vagos.	O	senhor	Vereador	Pedro	Bento	ficou	de	analisar	com	

apoio	jurídico	estas	questões.	---------------------------------------------------------------------------	

------No	 que	 consiste	 ao	 Regimento	 do	 Conselho	 Municipal	 da	 Juventude	 foram	

aprovadas	por	unanimidade	as	seguintes	alterações:	---------------------------------------------	

------	 Artigo	 1º	 -	 Ponto	 1º:	 O	 CMJV	 reúne	 em	 sessão	 ordinária	 trimestralmente	 na	

primeira	 quarta-feira	 dos	 meses	 março,	 junho,	 outubro	 e	 dezembro	 pelas	 dezoito	

horas	e	trinta	minutos;	------------------------------------------------------------------------------------	

-------	 Artigo	 4º	 -	 Ponto	 1º:	 O	 presidente	 solicitará,	 após	 deliberação	 do	 CMJV,	 às	

entidades	 representantes	no	mesmo	a	 substituição	dos	 seus	membros	 cada	vez	que	

faltem	 duas	 vezes	 injustificadamente;	 Acrescentado	 o	 Ponto	 3º:	 Cada	 vez	 que	 um	

membro	falte	deve	ser	comunicada	a	entidade	que	representa;	-------------------------------	

------	Artigo	9º	-	Ponto	1º	-	Procedem	à	conferência	das	presenças	e	das	votações;	------	

------	Ponto	cinco:	Programa	Ocupação	de	Tempos	Livres	OTL	2018	–	Divulgação,	para	

conhecimento;	----------------------------------------------------------------------------------------------	

------	 A	 senhora	 Vera	 Rocha,	 técnica	 responsável	 pela	 Incubadora	 de	 Empresas	 e	

projetos	ligados	à	área	da	juventude	em	articulação	com	o	balcão	Eurodesk	procedeu	

à	apresentação	dos	programas	jovens	disponíveis.	------------------------------------------------	

------Ponto	seis:	Outros	assuntos;	----------------------------------------------------------------------	

------No	 último	 ponto	 da	 ordem	 de	 trabalhos,	 Eddy	 Martins	 e	 Xavier	 Prior,	

apresentaram	 em	 seu	 nome	 e	 da	 JSD	 Vagos	 um	 conjunto	 de	 propostas,	 que	 serão	

anexadas	 à	 presente	 ata,	 para	 futura	 discussão	 em	 sede	 de	 Conselho	Municipal	 da	
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Juventude.	 Entretanto,	 ficou	 decidido	 na	 próxima	 reunião	 criar	 uma	 comissão	 de	

trabalho	para	o	Fórum	da	Juventude.	-----------------------------------------------------------------	

------	 Por	 sua	 vez,	 Sabrina	 Mateus,	 na	 qualidade	 de	 Presidente	 da	 Associação	 de	

Estudantes	 do	 Colégio	 Diocesano	 Nossa	 Senhora	 da	 Apresentação	 de	 Calvão,	

apresentou	o	plano	de	atividades	e	referiu	na	próxima	reunião	facultar	um	projeto	de	

trabalho	vocacional	a	ser	desenvolvido	por	jovens	na	instituição	que	representa.	--------	

------	 Nada	 mais	 havendo	 a	 tratar,	 o	 senhor	 Presidente	 do	 Conselho	 Municipal	 da	

Juventude	deu	por	encerrados	os	trabalhos,	pelas	vinte	horas	e	trinta	minutos,	da	qual	

se	 lavrou	a	presente	ata	que,	depois	de	 lida	e	aprovada,	 será	devidamente	assinada	

pelos	presentes.	---------------------------------------------------------------------------------------------	

Presidente:	_____________________________________________________________	

Secretários:	____________________________________________________________	

1	–	Sabrina	Mateus	______________________________________________________	

2-	Eddy	Martins	_________________________________________________________	

Representantes	presentes:		

1	–	Agrupamento	de	Escuteiros	de	Vagos,	Rafael	Marques,	______________________	

2-	Agrupamento	de	Escuteiros	de	Fonte	de	Angeão,	Inês	Brites,	__________________	

3	 –	Representante	do	grupo	municipal	 do	PSD	nomeado	na	Assembleia	Municipal,	

Xavier	Prior	Neto,	_______________________________________________________	

4	–	Representante	da	CPCJ,	José	Joaquim	Saraiva,	_____________________________	

	

	


