REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE PENAFIEL
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017
-----------Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, pelas dezassete horas e trinta minutos,
reuniu o Conselho Municipal da Juventude de Penafiel (CMJ), no auditório do Museu Municipal de Penafiel. ------------------------------Encontravam-se presentes Pedro Cepeda, Vereador da Câmara Municipal de Penafiel (CMP), que presidiu à
reunião, Vera Moreira, representante do Agrupamento 912 Irivo, Tiago Ferreira, representante da Juventude Socialista e
Ana Lourenço, representante Juventude Social Democrata. Assistiram à reunião Rui Coelho, Mariana Almeida e Cristiana
Cruz, da Juventude Socialista, e Ricardo Sousa da Juventude Social Democrata. ---------------------------------------------------------------Período antes da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Pedro Cepeda: Antes de iniciar a Ordem de Trabalhos propôs Ariana Oliveira, do Gabinete de Apoio à
Vereação, para secretariar a reunião, devido à indisponibilidade de participação dos técnicos municipais que,
tradicionalmente, desempenham esta função. Não havendo nada a opor prosseguiu-se a reunião.-----------------------------------------1.º Ponto – Discussão e aprovação da ata da reunião anterior. -------------------------------------------------------------------- A ata foi aprovada com duas abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------2.º Ponto – Informações diversas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedro Cepeda: Agradece a presença de todos e informa que todas as instituições foram auscultadas
relativamente ao horário das reuniões, concluindo-se que o período do final da tarde seria o mais consensual. Faz um
breve enquadramento dos objetivos do Pelouro da Juventude e Desporto e da importância atribuída ao CMJ, frisando a
necessidade de refletir sobre o funcionamento deste órgão. -------------------------------------------------------------------------------------Tiago Ferreira: Refere que tem algumas notas de melhoramento para o funcionamento do Conselho Municipal da
Juventude, nomeadamente, sobre as questões logísticas das reuniões e a alteração de alguns pontos no regulamento.
Informa que as atas do CMJ disponíveis na página da autarquia não estão atualizas e sugere ainda, a criação de uma
imagem e um perfil do facebook para uma maior divulgação do CMJ.----------------------------------------------------------------------------Ana Lourenço: Justifica a ausência do Presidente da Juventude Social Democrata, Pedro Barbosa, e felicita o
Vereador pela sua eleição, congratulando-se pelo seu perfil e visão para a juventude. ------------------------------------------------------Pedro Cepeda: Agradece as propostas do Tiago Ferreira relativamente ao funcionamento do CMJ. Informa que as
suas prioridades, no que concerne ao Conselho Municipal da Juventude, passam pela atualização do regulamento do CMJ e
pretende que as reuniões tenham uma dinâmica mais ativa e participada. Sugere que, pontualmente sejam realizadas
reuniões temáticas e descentralizadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.º Ponto – Outros Assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dr. Pedro Cepeda: Informa os presentes sobre a atividade Municipal no que respeita à Juventude. Inicia com
referência ao jogo de futebol da seleção nacional feminina que se realizou no mês de outubro, no Estado Municipal 25 de
abril, salientando que Penafiel bateu o record de assistência. Menciona a atividade Jardim em Férias e a importância da
mesma para os pais, frisando que há sempre uma grande preocupação da Câmara Municipal de Penafiel em assegurar
que a diversas zonas do concelho são abrangidas por este programa. Refere a realização do espetáculo de patinagem
levado a cabo pela ADP, frisa que a CMP disponibilizou o transporte a cerca de 2500 crianças para assistirem ao
espetáculo. Informa que o Plano Plurianual de Investimentos da CMP engloba um investimento na área do desporto,
nomeadamente do reforço da rede de equipamentos desportivos e dá nota de que foram iniciados os trabalhos de
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requalificação do Recreatório Penafidelense. Explica que a CMP continua com o investimento na zona industrial de
Recezinhos e que vai será criado um centro de negócios em parceria com Associação Empresarial de Penafiel de forma a
atrair mais investimento e a potenciar a criação de novos postos de trabalho. Informa os conselheiros sobre os dados
estatísticos da evolução do emprego em Penafiel. -------------------------------------------------------------------------------------------------Tiago Ferreira: Parabeniza o Vereador e a CMP pela organização do jogo da seleção nacional de futebol feminino
em Penafiel. Questiona sobre o ‘Espaço C’, particularmente, para quando o início da sua construção e o custo que terá ao
erário público. Pede alguns esclarecimentos sobre a localização dos novos pavilhões desportivos e sobre o Orçamento
Participativo. Sugere ao CMJ a criação de um plano para a juventude, o alargamento do horário da Biblioteca Municipal e a
criação da Casa da Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Cepeda: Explica que a construção do Espaço C implica um esforço na procura de um espaço, no centro
histórico, adequado para este equipamento e que seja passível de ser adquirido. Informa que foram ponderadas algumas
localizações e que os serviços da CMP estão estudar a viabilidade desses espaços no contexto do projeto. Salienta que a
CMP conseguiu um reforço do financiamento comunitário para esta obra e que o custo dependerá do projeto. No que
concerne ao espaço para a juventude, destaca que o objetivo é conseguir conciliar este com o Ponto C, tornando-se mais
abrangente e versátil. Informa que a construção dos pavilhões será distribuída de forma a colmatar algumas lacunas ainda
existentes no concelho. Quanto ao alargamento de horário da Biblioteca Municipal explica que essa proposta já foi
realizada na Assembleia Municipal, não tendo sido aprovada com base no parecer da Diretora da Biblioteca Municipal.
Relativamente ao orçamento participativo, expõe que os projetos estão em execução, mas que irá pedir dados concretos à
Vereadora do Pelouro da Cidadania. Informa que a autarquia pretende implementar uma estratégia direcionada para a
Juventude, que seja abrangente, focada em diversos domínios e que tenha como base um estudo prospetivo. Sublinha que
este trabalho deve ser feito de forma participada, com tempo e assertividade, para poder ser um instrumento valioso para
a ação municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiago Ferreira: Informa que o trabalho realizado pela Câmara Municipal do Porto nesse domínio poderá ser uma
referência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ana Lourenço: Afirma que a Juventude Social Democrata tem um carinho muito especial pelo Ponto C e que
sempre defenderam que este espaço deveria ser versátil, de forma a acolher os mais variados tipos de atividades culturais
e atividades relacionadas com a juventude. Refere que a JSD gostaria de ver a Biblioteca Municipal requalificada e
modernizada. Defende ainda a criação de uma plataforma onde os jovens do concelho consigam ter acesso rápido a toda
a informação sobre o ensino e algumas áreas temáticas de interesse. --------------------------------------------------------------------------Pedro Cepeda: Agradece a participação de todos e os contributos apresentados. ------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo Dr. Pedro Cepeda, lavrando-se a presente ata a qual
depois de aprovada vai ser assinada pelo Presidente do Conselho, e por mim que a secretariei. --------------------------------__________________________________
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