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ATA	Nº	03/2018	

Reunião	Ordinária	do	Conselho	Municipal	da	Juventude	de	Vagos	
	

------Ao	sexto	dia	do	mês	de	setembro	de	dois	mil	e	dezoito,	pelas	dezanove	horas,	na	

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

António,	 reuniu	 o	 Conselho	 Municipal	 da	 Juventude,	 sob	 a	 Presidência	 do	 senhor	

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

------Ponto	um:	Informações:	---------------------------------------------------------------------------	

------Ponto	dois:	Apreciação	e	votação	da	ata	da	reunião	de	06	de	junho	de	2018;	-----	

------Ponto	 três:	 Fórum	 da	 Juventude	 –	 Discussão	 e	 aprovação	 do	 caderno	 de	

encargos;	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	

------Ponto	quatro:	Outros	assuntos.	-----------------------------------------------------------------	

------	Feita	a	chamada	estiveram	presentes	os	seguintes	representantes:	Pedro	Miguel	

Carvalhais	 Bento;	 Eddy	 Martins;	 Liliana	 Oliveira	 Cruz;	 Rafael	 Marques;	 Inês	 Brites;	

Sónia	Inácio;	Patrícia	Ferreira	e	Tiago	Prior.	---------------------------------------------------------	

------	 Faltaram	 à	 reunião	 os	 seguintes	 representantes:	 Diana	 João;	 Pedro	 Machado;	

Daniela	 Borba;	 Sabrina	 Mateus;	 Bruno	 Julião;	 Tiago	 Santos;	 Xavier	 Prior	 Neto;	 José	

Joaquim	Saraiva.		-------------------------------------------------------------------------------------------	

------	Apresentaram	justificação	de	falta	os	seguintes	representantes:	Sabrina	Mateus,	

Tiago	Santos	e	Xavier	Prior	Neto.	-----------------------------------------------------------------------	

------	 O	 senhor	 Vereador	 Pedro	 Bento,	 presidindo	 ao	 Conselho,	 deu	 início	 à	

apresentação	 de	 todos	 os	 membros	 presentes	 e	 colocou	 a	 votação	 a	 participação,	

nesta	 reunião,	 da	 direção	 do	 Agrupamento	 de	 Escolas	 de	 Vagos,	 do	 Colégio	 Nossa	

Senhora	da	Apresentação	e	da	representante	do	Grupo	Desenvolvimento	Económico	

da	Câmara	Municipal.	A	proposta	foi	aceite	por	unanimidade	dos	presentes	-------------	

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

------Ponto	um:	Informações:	---------------------------------------------------------------------------	

------	 O	 senhor	 Vereador	 Pedro	 Bento	 informou	 os	 conselheiros,	 e	 os	 presentes,	 de	

duas	atividades:	1)	27	de	outubro	conferência	para	alunos	do	secundário	“Agarra	a	tua	



 

Ata nº 03, reunião ordinária de 06 de setembro de 2018, do Conselho Municipal da Juventude 2 

oportunidade”	no	Quartel	Alípio	Lopes	a	27	de	outubro;	2)	Workshop	“Que	apoios	tens	

para	criar	o	teu	próprio	negócio”	do	IPDJ.	------------------------------------------------------------	

------	A	representante	do	Grupo	de	Desenvolvimento	Económico	da	Câmara	Municipal	

(juventude@cm-vagos.pt),	Joana	Rafaela,	apresentou	os	seguintes	projetos/atividades	

em	curso:	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	

1) Clubes	 de	 empreendedorismo	 no	 ensino	 secundário	 vaguense;	 2)	 Balcão	 de	

atendimento	informativo	EURODESK	(Mobilidade	internacional)	às	6ª-feiras	das	

14h00	e	as	17h30	na	Biblioteca	Municipal	de	Vagos;	3)	Candidatura	ao	Corpo	

Europeu	de	Solidariedade	com	vista	a	proporcionar	aos	 jovens	oportunidades	

de	 voluntariado	 /	 estágios	 /	 trabalho	 na	 europa	 (candidatura);	 4)	 Qnice	 -	

Programa	Municipal	de	Ocupação	 Jovem	–	no	qual	está	prevista	a	 criação	de	

APP	e	com	a	especial	característica	de	ser	um	programa	renumerado.	-------------	

------Ponto	dois:	Apreciação	e	votação	da	ata	da	reunião	de	06	de	junho	de	2018;	------	

------	O	senhor	Vereador	Pedro	Bento	submeteu	a	votação	a	ata	da	reunião	realizada	

no	 dia	 seis	 de	 junho	 de	 dois	 mil	 e	 dezoito,	 tendo	 a	 mesma	 sido	 aprovada,	 por	

unanimidade,	 não	 tendo	 votado	 os	 membros	 que	 estiveram	 ausentes	 e	 os	

observadores,	que	não	podem	participar	na	votação.	--------------------------------------------	

------Ponto	 três:	 Fórum	 da	 Juventude	 –	 discussão	 e	 aprovação	 do	 caderno	 de	

encargos;	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	

------	 A	 comissão	 de	 trabalho	 do	 Fórum	 da	 Juventude	 apresentou	 o	 caderno	 de	

encargos	 da	 atividade	 que	 após	 alguns	 melhoramentos	 foi	 aceite	 por	 unanimidade	

para	implementação	a	19	de	outubro.	A	atividade	será	suportada	na	integra	suportada	

pela	Câmara	Municipal	de	Vagos.	O	programa	final	irá	ficar	anexado	à	presente	ata.	---	

------Ponto	quatro:	Outros	assuntos.	------------------------------------------------------------------	

------	 Discutido	 por	 todos	 os	 conselheiros	 a	 necessidade	 emergente	 dos	 jovens:	

procurar	maior	proximidade	das	associações	de	estudantes.	----------------------------------	

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

Juventude	deu	por	encerrados	os	trabalhos,	pelas	vinte	horas	e	vinte	e	cinco	minutos,	

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

assinada	pelos	presentes.	--------------------------------------------------------------------------------	
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Presidente:	_____________________________________________________________	

Secretário:	____________________________________________________________	

1-	Eddy	Martins	_________________________________________________________	

Representantes	presentes:	________________________________________________	

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

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

3-	Agrupamento	de	Escuteiros	de	Ponte	de	Vagos,	Tiago	Prior:	___________________	

4–	Agrupamento	de	Escuteiros	de	Calvão,	Sónia	Inácio:_________________________	

5	–	Grupo	Municipal	do	CDS,	Patrícia	Ferreira:	________________________________	

6	–	Juventude	Popular,	Liliana	Oliveira	Cruz:	__________________________________	

	


