Conselho Municipal da Juventude de Paredes
Ata da sessão ordinária de vinte e seis de janeiro de 2018

Ao vigésimo sexto dia de janeiro do ano de 2018, pelas vinte horas e trinta minutos reuniu, no Paços do
Concelho, em Paredes, o Conselho Municipal da Juventude, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apresentação e discussão de propostas relacionadas com as políticas de juventude para 2018;
2. Orçamento para a juventude 2018;
3. Regulamento municipal de apoio ao movimento associativo juvenil;
4. Eleição do secretário do Conselho Municipal da Juventude;
5. Eleição do representante para o Conselho Municipal de Educação;
6. Outros Assuntos.
Foi feita a abertura pelo Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Dr. Alexandre Almeida, que
falou sobre a importância das políticas de Juventude.
Usou da palavra o Vereador da Juventude, Dr. Paulo Silva, onde explicou que queria essencialmente
ouvir os jovens e passou a apresentar imagens dos centros escolares que estão degradados. O vereador
acrescentou ainda que há uma abertura por parte do movimento associativo que permite realizar
iniciativas para o concelho, quando chegou cá não havia qualquer iniciativa direcionada para os jovens.
Continuou dizendo que é preciso fazer um trabalho de coordenação entre o Município e a Juventude.
No primeiro ponto da ordem de trabalhos o Vereador Paulo Silva apresentou imagens do estado das
escolas com sete anos que se encontram totalmente degradas, explicou que terá de ser uma prioridade a
resolver o estado das escolas para poder dar a qualidade aos jovens que lá estudam. De seguida
desafiou a criação de um Plano Municipal de Juventude em conjunto. Apresentou ainda algumas
propostas para o ano vigente que não exigem gastar muito dinheiro como fórum para a juventude,
orientação para 1º ciclo, grafiti na cidade, semana da juventude, comemoração do dia da Juventude e
festival de tunas.
No segundo ponto da ordem de trabalhos o Vereador da Juventude, Paulo Silva, falou da verba de
cinquenta mil euros para o pelouro da Juventude, contudo com as dificuldades encontradas não vai
possível fazer mais do que o previsto. Quanto ao orçamento participativo jovem espera ser uma realidade
no próximo ano.
No terceiro ponto da ordem de trabalhos o vereador desafiou os jovens a trabalhar em grupo para
regulamentar as Associações Juvenis do concelho. Tendo-se voluntariado João Ferreira, Valéria Ribeiro,
André Cunha e o Fábio Sousa.

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, falou das dificuldades
económicas do Município, mas que sendo Paredes um dos concelhos mais jovens que a piscina ao ar
livre ia ser uma realidade; a casa da juventude que está destinado na casa dos Emaús é um projeto para
avançar, mas que está pendente do desbloqueamento dos fundos comunitários e pretende ainda colocar
cobertos nos centros escolares.
Na primeira intervenção Dr. Macedo Lemos membro da Assembleia Municipal do CDS-PP disse que
há confusão nas obras demonstradas, uma vez que há uma verba no orçamento municipal para obras e
que não deve ser misturado com o orçamento da Juventude.
Na segunda intervenção Luís Garcia, Presidente da juventude Socialista (JS), frisou a conclusão do
Pagamento dos manuais escolares. A 22 de janeiro do corrente ano o novo executivo já tinha pago
271.473,19 euros correspondente a 2696 processos que deram entrada nos serviços da autarquia.
Conclui disponibilizando-se para os grupos de trabalho.
Na terceira intervenção José Sá, representante da Associação Juvenil Parjovem, felicitou o executivo
nesta fase inicial de Conselho Municipal de Juventude, uma vez que, nas anteriores reuniões nunca
estavam mais do que seis jovens e que hoje via uma sala cheia de jovens com ideias e com vontade de
trabalhar. Questionou sobre a idade limite se será ate aos 30 anos ou aos 35 anos.
O Vereador da Juventude, Paulo Silva, voltou a frisar que era importante que os jovens se sentam e
criem um grupo de trabalho para que criem um conjunto de propostas e que no próximo conselho
Municipal de Juventude se apresente esse trabalho.
Na quarta intervenção Joana Alves, Presidente da Associação de Estudantes de Cristelo, usou da
palavra apenas para agradecer o convite e pela iniciativa da Câmara Municipal de Paredes de ouvir os
jovens.
O Presidente do CMJP tomou da palavra para falar do projeto das Serras do Porto, um projeto que
está a ganhar muita força e que envolve os municípios de Valongo, Gondomar e Paredes. É um projeto
que pretende trazer os turistas às serras do Porto. Temos no sul do Concelho a Sr.ª do Salto e o Centro
de Interpretação de Castromil e que no seu entender os jovens vão ter um papel importante para
coordenar roteiros que expliquem o que são esses sítios e assim dinamizando as Serras do Porto.
Na quinta intervenção Valéria Ribeiro, Presidente da Associação de estudantes da Escola Básica 2/3
de Paredes, agradeceu o convite e desejou ao novo executivo boa sorte para continuação do projeto do
Conselho Municipal de Juventude.
Na sexta intervenção André Ferreira, Presidente da Associação de estudantes da Escola Básica 2/3
de Vilela, agradeceu o convite e elogiou o executivo que pela primeira vez, uma associação de
estudantes pode colaborar e pode ser ouvida. Agradeceu a continuação das semanas da Juventude
porque no seu entender é importante para o desporto e para a cultura dos jovens da sua idade. Mostrouse solidário que apesar de não pertencer à escola de Rebordosa, mas é uma escola do seu
agrupamento, confirmou não haver condições para ter aulas naqueles edifícios, que inclusive chove
dentro das salas de aulas. Comunicou ainda a intenção de se organizar uma greve, mas que sentiu da

parte do diretor do agrupamento uma vontade de abafar o assunto e que a greve não avançou. Terminou
dizendo que fica contente ainda, de se manter as semanas de juventude.
O Presidente do CMJP referiu que de facto era um assunto prioritário e que o preocupava. O
problema é que estavam dois milhões de euros de fundos destinados para obras nas escolas e que neste
momento estão retidos devido às irregularidades graves em contratos de adjudicação relativos aos
centros escolares. Está a trabalhar no sentido de suspender a retenção de fundos.
O Vereador da Juventude informou ainda da iniciativa de Paredes Handball Cup que se vai realizar
em paredes de 27 de junho a 1 julho. É uma iniciativa que vai mexer com a cidade e que o papel dos
jovens no voluntariado é fulcral.
Na sétima intervenção Fábio Sousa, Presidente da Associação de Estudantes da escola Secundária
de Paredes, diz que os alunos sentem-se um órgão incluído no concelho porque o Município os ouve.
Disse que a escola secundária de Paredes vai participar num torneio com a escola secundária de
Penafiel e pediu apoio de instalações para organização desse torneio.
Na oitava intervenção João Ferreira, representante da Juventude Popular (JP), concluiu não haver
duvidas quanto à necessidade das obras nos centros escolares. Apresentou um conjunto de propostas
como o projeto de “Jovens com Futuro” que no seu entender podia integrar no orçamento participativo.
Mostrou alguma preocupação relativamente intenção do executivo em querer ouvir os jovens sempre na
tomada de decisões. Sugeriu ainda, que o prémio de leitura António Mendes Moreira seja recativado
porque acredita que pode criar hábitos de leitura no Concelho. Implementação de projetos através de
patrocínios, a Câmara Municipal de Paredes tem nome e peso para os conseguir. Criação de uma
espécie de um fundo de investimento Startups tecnológicas, criando estratégias sem ser necessário um
investimento da Câmara Municipal de Paredes. A casa de Juventude deveria ter um plano estratégico de
forma a criar oportunidade e apoiar as empresas de empreendorismo. Criação de um tarifário jovem com
descida de preços de água para jovens até aos 35 anos e apoio na habitação são medidas importantes
que fazem com que os jovens saibam escolher entre morar no Porto ou em Paredes. Por último, a criação
de um polo universitário em Paredes para dinamizar a cidade e desenvolver o sector do comércio.
No quarto ponto da ordem de trabalhos foi realizada a votação para secretário do Conselho Municipal
da Juventude. Foram apresentadas as seguintes candidaturas: Fábio Sousa, João Ferreira, Valéria
Ribeiro e André Ferreira. Posto à votação foi eleito por maioria o Fábio Sousa para primeiro secretario e o
João Ferreira para segundo secretário.
No quinto ponto da ordem de trabalhos Eleição do representante para o Conselho Municipal da
Educação. Foram apresentadas as seguintes candidaturas: Luís Garcia e André Cunha.
Posto à votação houve um empate pelo que se realizou nova votação do qual foi eleito por maioria o
André Cunha como representante do Conselho Municipal da Educação, com efeitos de posse imediata.
No sexto ponto e terminado o período da ordem de trabalhos, no período do público, não foram
realizadas intervenções, tendo o Presidente do CMJP enaltecido a contribuição de todos convidando a
ficar para ouvir as janeiras do Rancho Folclórico de Paredes.

Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do CMJP deu como finda a reunião pelas vinte e
três horas, sendo lavrada a presente ata, para aprovação em minuta.

Paredes, 26 de janeiro de 2018
Conselho Municipal da Juventude de Paredes

____________________________________
(O Presidente CMP – Alexandre Almeida)

_______________________________
(A Secretária – Patrícia Almeida)

