Acta do Conselho Municipal de Juventude
2 de Julho 2010

Aos dois dias do mês de Julho de 2010, no Espaço J, pelas 21h30, na cidade
do Barreiro, realizou-se o Conselho Municipal de Juventude (CMJ), sob a
coordenação do senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro (CMB),
Carlos Humberto de Carvalho, da Vereadora do Pelouro da Juventude, Regina
Janeiro e da Coordenadora do Gabinete da Juventude, Cláudia Geraldes.
A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos:
1- Tomada de Posse dos novos membros;
2- Eleição da mesa do CMJ;
3- Vários.
No início da reunião a Coordenadora do Gabinete da Juventude saudou os
presentes e deu início à ordem de trabalhos.
1. Tomada de Posse dos novos membros
Tomaram posse, os representantes de associações de carácter juvenil.
A citar: AE da Escola Secundária Alfredo da Silva, AE da Escola Secundária
dos Casquilhos, AE da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, Associação
de Dança MGBOOS, CNE – Agrupamento de Escuteiros 1011, CNE
Agrupamento de Escuteiros 690 da Nossa Sr.ª do Rosário, Junta de Freguesia
de Santo André, Junta de Freguesia de Santo António da Charneca, Junta de
Freguesia do Alto do Seixalinho, Junta de Freguesia do Barreiro, Juventude
Comunista Portuguesa (J.C.P.) e Juventude Socialista (J.S.), Sociedade
Filarmónica Agrícola Lavradiense (SFAL) – núcleo de jovens.
Consequentemente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Carlos Humberto
de Carvalho, fez uma intervenção começando por saudar todos os presentes
que tomaram posse, pois na sua opinião o facto deste órgão estar a funcionar é
muito importante. Refere que a juventude é o presente do Concelho do
Barreiro, logo o órgão não deve ser um faz de conta, mas uma estrutura viva,
que ajuda através de contributos as políticas da juventude da Autarquia para o
Concelho. As questões do emprego, do desenvolvimento económico e criação
de riqueza são aspectos que fazem parte do crescimento do Barreiro, mas a
juventude é muito importante e quer-se fomentar o crescimento de novos
projectos cujos jovens devem ser parceiros. Por fim, deseja o melhor trabalho
possível ao CMJ e lança o desafio para que o órgão seja interventivo, com
ideias novas e autónomo.

2. Eleição da Mesa do CMJ
Seguiu-se a eleição dos dois secretários para a Mesa do CMJ. A Mesa é
constituída pelo Presidente da CMB, pela Vereadora do Pelouro da Juventude,
pela Coordenadora do Gabinete da Juventude e por dois secretários eleitos
entre os representantes.
Propuseram-se a representantes da Mesa: um representante da Associação
MGBOOS (Sofia Silva) e o representante da Associação de Estudantes da
Escola Secundária de Casquilhos (Pedro Lopes). A eleição foi unânime.
3. Vários.
Seguiu-se o último ponto da ordem de trabalhos. O primeiro interveniente foi o
representante da Juventude Socialista (J.S.) que congratulou o CMJ e também
a MGBOOS pelas vitórias nos campeonatos de Madrid e Polónia. Na sua
intervenção refere se existiam novidades sobre a implementação dos
Conselhos Municipais de Juventude.
Os representantes de Santo André e Alto do Seixalinho, ambos, saúdam o CMJ
e disponibilizaram os espaços que possuem, apresentando actividades que as
Juntas de Freguesia concretizam para os jovens, contando com a participação
de todos, ou seja, mostrando-se disponíveis para parcerias com os jovens.
Os mandatários da Associação de Estudantes da Escola Superior de
Tecnologias do Barreiro falaram do trabalho que realizam em especial da Festa
da Semana Académica, que é o ponto alto da vida académica.
A representante da SFAL, na sua intervenção, convida todos os presentes a
aparecerem no ano seguinte no Barreiro Metal Fest, festival desenvolvido em
parceria com a CMB.
Em seguida, toma a palavra a Vereadora Regina Janeiro, apresenta o
Gabinete da Juventude e felicita a MGBOOS. Apresenta as actividades do
Gabinete da Juventude, como a 15Ena da Juventude, o ETC – Encontro de
Talentos Criativos, as Festas do Barreiro, a Abertura do Ano Lectivo. Relembra
as parcerias com o movimento associativo jovem de onde surgem festivais
como o Barreiro Rocks, o Out.Fest, Metal Fest e Semana Académica.
A Vereadora menciona o regulamento do Espaço J, que esteve um mês em
discussão pública e não houve apontamentos. Segue-se para discussão o
regulamento do Cartão Jovem Municipal. Esteve, também, em discussão o
Regulamento das Taxas e Tarifas, este regulamento foi concretizado por uma
empresa externa. As autarquias têm que ter em conta uma Lei que diz que as
autarquias não podem gastar mais, explicando quais os cálculos realizados
para se ter chegado a estes valores.

Sobre as questões dos Conselhos Municipais de Juventude, a Associação de
Municípios e a Junta Metropolitana de Lisboa tomaram uma posição unânime
em não implementar a norma que saiu da Assembleia da República. A
curiosidade, diz a Vereadora, é que as Câmaras Municipais da margem Norte
do Tejo pedem o nosso regulamento para servir de base de trabalho, porque o
nosso tem especificidades como a participação das Juntas de Freguesia. O
objectivo é que os jovens se envolvam mais com as Juntas de Freguesia,
assim a participação destas é muito importante.
A Coordenadora do Gabinete da Juventude acrescenta que se aceitássemos o
que saiu da Assembleia da República tornaria o nosso CMJ muito redutor,
porque as associações do nosso Concelho muitas não poderiam participar,
porque não estão inscritos no Registo Nacional do Associativismo Jovem
(RNAJ).
Na recta final, o representante da Juventude Socialista (J.S.) a título de
curiosidade, informa que irão realizar um evento de solidariedade “Natal em
Julho”, apelando à participação de todos.
Para finalizar, marcou-se o próximo CMJ para o próximo dia 15 de Outubro,
pelas 21horas.

