ATA

----------Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e catorze, pelas dezoito e
trinta horas, reuniu-se o Conselho Municipal da Juventude de Vila Verde (CMJVV), na
sala de reuniões do Município de Vila Verde, sob a presidência de António Fernando
Nogueira Cerqueira Vilela, com a seguinte ordem de trabalhos;---------------------------------------1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior.-----------------------------------2. Período “Antes da ordem do dia”.----------------------------------------------------3. Apreciação do documento das Grandes Opções do Plano e Orçamento
(GOP) para 2015/2018.------------------------------------------------------------------------------4.Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------A reunião, presidida por António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela e
secretariada por Filipe Lopes e Marta Antunes, respetivamente, primeiro e segundo
secretários, iniciou-se com a aprovação, por unanimidade, da ata da sessão anterior. --------------No seguimento da ordem de trabalhos da reunião, passou-se ao segundo ponto
da ordem de trabalhos, no qual o representante do Grupo Parlamentar do Partido Social
Democrata na Assembleia Municipal de Vila Verde, Filipe Lopes, fez uma apresentação
sobre o Sistema Dual de Educação e as suas vantagens para a formação dos jovens. O
Sistema Dual de Educação consiste na dualidade entre a qualificação teórica e a prática
em contexto de trabalho, sendo que o peso da qualificação prática é superior à da
qualificação teórica. A característica e o objetivo principal do sistema dual é conjugar
conhecimentos teóricos com competências adquiridas no posto de trabalho. Os
conhecimentos adquiridos na sala de aula são cimentados e testados na prática
permanentemente ao longo da qualificação. Os cursos de qualificação DUAL podem
durar, dois ou três anos e os formandos estão quatro dias por semana na empresa
formadora, tendo apenas um dia por semana de aulas teóricas. Recomendou, assim, que
o Conselho Municipal de Juventude e o Município de Vila Verde, junto das entidades
competentes, possam assegurar que “O Sistema Dual de Educação” seja implementado
no Concelho, por entender que pode representar um forte impulso no desenvolvimento
de políticas de criação de emprego junto dos jovens vilaverdenses. -------------------------

----------A representante da Juventude Socialista, Paulina Lira, interveio, propondo a
constituição de uma Comissão Permanente, uma vez que a lei contempla a
realização de duas reuniões extraordinárias, não deixando espaço para se debaterem
as questões relacionadas com a juventude. Referiu, que a criação de uma Comissão
Permanente permitirá uma maior interação do CMJVV com os jovens vilaverdenses,
escolas e associações, na promoção de iniciativas a estes dirigidas. Defendeu
também a disponibilização das atas do CMJVV no espaço web, assim como a
realização de reuniões informais de trabalho para dinamização do Conselho,
nomeadamente através do convite à participação de elementos e entidades
externas.----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente do CMJVV concordou com a sugestão da criação da Comissão
Permanente na medida em que essa orgânica pode dotar o Conselho Municipal de
Juventude de dinâmicas próprias conducentes a um plano de ação virado para os
interesses dos jovens do Concelho de Vila Verde.---------------------------------------------------Maria Luísa Gonçalves, representante do Grupo Parlamentar do Partido
Socialista na Assembleia Municipal de Vila Verde reiterou, na mesma linha, que a
constituição de uma Comissão Permanente facilitaria a apresentação de propostas de
atividades pelo Conselho Municipal, a integrar nas Grandes Opções do Plano e
Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Correia, representante da Juventude Social Democrata, referiu
também a pertinência da constituição desta Comissão Permanente na autonomização
do Conselho Municipal de Juventude.-----------------------------------------------------------------Seguidamente passou-se ao terceiro ponto da agenda da reunião, no qual se
procedeu à apreciação do documento das Grandes Opções do Plano e Orçamento. ------------O Presidente fez uma breve apresentação do Plano e da estratégia que o
mesmo procurou seguir e referiu que o que se pretendia neste ponto era fazer uma
análise do documento e dar um parecer sobre o mesmo.--------------------------------------------Carlos Correia referiu que este documento transmite confiança e espelha
bem a preocupação do Município com as políticas de juventude.---------------------------------Paulina Lira fez uma apreciação ao documento, tendo referido a
necessidade de uma maior intervenção em algumas áreas como o empreendedorismo
jovem e o emprego juvenil, os trilhos pedestres, a ciclovia, as lojas do munícipe, a

reavaliação da carta educativa e a implementação de uma política desportiva e
educação ambiental. Manifestou ainda a importância da participação das pessoas e a
necessidade de se promoverem reuniões para recolher contributos para as
GOP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Filipe Nogueira Gonçalves, representante do Grupo Parlamentar do
Partido CDU na Assembleia Municipal de Vila Verde, referiu que não teve muito
tempo para analisar o documento, tendo feito unicamente uma breve leitura sobre o
Plano. Referiu, no entanto, que o Plano não passa de um documento de meras
intenções e deu como exemplo alguns problemas que, em seu entender, se arrastam
há vários anos no que respeita a obras, ao agravamento da dívida, à privatização da
Escola Profissional, à ausência de apoio vinte e quatro horas na saúde, ao ambiente e
resíduos sólidos, à requalificação da zona dos Carvalhinhos e à política
fiscal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Filipe Lopes, na sua intervenção referiu que, após ter analisado o
documento, encontrou um conjunto de importantes medidas, nomeadamente a a
descentralização administrativa com a abertura de cinco lojas do cidadão; a
atribuição, na área da Educação, de livros escolares, refeições nas escolas, rede de
transportes e prolongamento de horário; na Saúde, a vacinação da meningite; no
Desporto , o complexo de lazer da Ribeira do Neiva e piscina ao ar livre em Vila
Verde; a isenção de taxas e apoio à auto construção na habitação, assim como todos
os projetos na área da Ação Social e ainda a Bienal Internacional de Arte Jovem.
Neste contexto, defendeu que este plano merece a sua apreciação bastante
positiva.----------------------------------------------------------------------------------------------------No final da reunião todos os elementos presentes concluíram pela emissão
de um parecer favorável ao documento, tendo-se observado uma abstenção por parte
do representante da CDU, por não ter tido tempo para uma apreciação mais
aprofundada.-----------------------------------------------------------------------------------------------No quarto ponto da ordem de trabalhos, a representante do Grupo
Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Vila Verde colocou a
questão da possibilidade de ser substituída nas reuniões do Conselho Municipal de
Educação, visto que as mesmas são realizadas em horário incompatível com a sua
disponibilidade. O Presidente referiu que tal não é possível. Esta representante

felicitou ainda o Município pelas iniciativas Clube de Andebol, Erasmus+ e Banco
do Voluntariado.------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se
lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente
e

secretários

do

Conselho

Municipal

de

Juventude

de

Vila

Verde.----------------------------------------------------------------------------------------------

