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CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VILA VERDE

----------Aos  vinte  e  dois  dias  do  mês  de  Abril  de  dois  mil  e  catorze,  pelas
dezanove  horas,  reuniu  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. Dado não haver quórum, a sessão
iniciou meia hora mais tarde, conforme determina o Regimento, com a seguinte
ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------

----------1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior;----------------------------

----------2. Período de “antes da ordem do dia”;---------------------------------------------

----------3. Apreciação do Relatório de Atividades e Contas do Município de Vila
Verde relativo ao ano de 2013;------------------------------------------------------------------

4. Outros assuntos.---------------------------------------------------------------------------------

----------No primeiro ponto da ordem de trabalhos, procedeu-se à apreciação e
votação da ata da reunião anterior, tendo a mesma sido aprovada com duas
abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------No segundo ponto da ordem de trabalhos, foi conferida posse aos novos
elementos do Conselho Municipal presentes na reunião, André Filipe da Silva
Gomes, representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Vila
Verde  e  Alexandra  Sofia  Carvalho  de  Sá  Machado,  em  representação  da
Associação de Guias de Portugal. De seguida, foi apreciada e votada a ata da
reunião de dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, tendo a
mesma sido aprovada com duas abstenções. Ainda neste ponto, a representante
da Juventude Socialista, Paulina Lira, apresentou uma recomendação sobre o
tema do “ Socorrismo nas Escolas”. Perante o número de mortes registadas em
Portugal em 2012, alertou que o nosso país deveria seguir o exemplo de outros
países  europeus  que  já  possuem  socorrismo  nas  escolas.  A  este  propósito
referiu que todos deveríamos possuir  noções,  ainda que básicas,  a  nível  dos
primeiros cuidados a serem prestados em situações de emergência, de forma a
evitar estes níveis de mortalidade. Assim, entende que será uma mais-valia a
inclusão  do  socorrismo  nas  escolas  do  Concelho,  pelo  que,  em  face  da
incapacidade do Instituto Nacional de Emergência Médica, enquanto entidade
que  regula  a  Emergência  Pré-Hospitalar  em  Portugal,  nomeadamente  a



formação, em dar esta resposta, propõe que no âmbito de uma parceria com os
Bombeiros Voluntários de Vila Verde, seja realizada uma formação desse nível,
integrada num “Plano Municipal  para a  Saúde na Escola”.  Este Plano deverá
compreender medidas preventivas como a formação em suporte básico de vida,
mas também rastreios,  consultas  periódicas,  além de um  check-up anual  no
sentido  de  prestar  uma  verdadeiro  acompanhamento  aos  alunos  e  assim
prevenir, encaminhar e tratar os diferentes casos. Sobre este assunto, o senhor
Presidente do Conselho, realçou a importância desta recomendação, referindo,
contudo, que este tipo de iniciativas já existe nos estabelecimentos de ensino e
que  a  sua  inclusão  nos  programas  curriculares  depende  da  autorização  das
escolas e do Ministério da Educação.----------------------------------------------------------

----------Também  o  representante  do  Grupo  Parlamentar  do  Partido  Social
Democrata  na  Assembleia  Municipal  de  Vila  Verde,  Filipe  Lopes,  fez  uma
declaração  das  políticas  de  juventude  no  ano  transato,  levadas  a  cabo  pelo
Município de Vila Verde. A este propósito referiu que Vila Verde foi o primeiro
Concelho do País a incluir a vacina “Prevenar” no seu programa municipal de
vacinação  gratuita  para  todas  as  crianças,  sendo que  mais  de  quinhentas  já
usufruíram desta medida, o que representa um grande investimento na saúde
da população  Vilaverdense  e  na  ajuda  às  famílias.  Referiu  também que  Vila
Verde recebeu e organizou com enorme sucesso o Campeonato da Europa de
Maratona em Canoagem 2013, na Vila de Prado. A construção de vários Centros
Escolares como, por exemplo, o Centro Escolar da Vila de Prado, os benefícios
fiscais  para  as  empresas  que  se  instalem  no  Concelho,  o  pagamento  da
totalidade  dos  transportes  escolares  a  todos  os  alunos  que  frequentam  os
estabelecimentos de ensino desde o Pré-escolar ao 9º Ano de Escolaridade e de
50% aos alunos que frequentam o ensino secundário, o fornecimento de livros
aos  alunos  carenciados  e  atribuição  de  bolsa  de  estudo  aos  alunos  que
frequentem  o  ensino  superior,  a  isenção  do  pagamento  de  licenças  de
construção para jovens com menos de 30 anos e o reconhecimento obtido pelo
Município, com o 2º lugar na categoria "Ambiente e Sustentabilidade" por boas
práticas  em  Ensino  de  Futuro,  no  âmbito  da  atribuição  de  Prémios  de
Reconhecimento à Educação 2012-2013, foram outras das medidas referidas.----

----------No terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi apreciado o Relatório de
Atividades e Contas do Município de Vila Verde relativo ao ano de 2013. Sobre
este assunto, a representante da Juventude Socialista de Vila Verde, fez a sua
apreciação, referindo que os números apresentados do documento refletem os
graves erros do passado, nomeadamente o despesismo e descontrolo financeiro



que obrigaram o Município a contrair um empréstimo de 14 milhões de euros ao
abrigo do PAEL (Programa de Apoio à Economia Local). Esta Prestação de Contas
denota,  em  sua  opinião,  uma  contínua  falta  de  estratégia  para  o
desenvolvimento  sustentável  do  concelho  de  Vila  Verde  e  tem  por  isso  um
parecer negativo por parte da Juventude Socialista de Vila Verde.-------------------- 

----------No mesmo sentido do parecer desfavorável sobre o documento, vai a
posição  da  representante  do  Grupo  Parlamentar  do  Partido  Socialista  na
Assembleia Municipal, Maria Luísa Gonçalves.---------------------------------------------

----------Por sua vez,  o  representante do Grupo Parlamentar do Partido Social
Democrata na Assembleia Municipal de Vila Verde, fez a sua apreciação, fazendo
um balanço positivo, com taxas de execução superiores a 85%, que demonstram
bem a forma clara e rigorosa da ação e gestão municipal por parte do executivo
social-democrata,  apesar  das  dificuldades  económico-financeiras  que  o  país
atravessa.  O  ano  de  2013,  no  Município  de  Vila  Verde,  ficou  marcado  pela
consolidação de todos os passivos de curto prazo, permitindo cumprir dentro
dos  limites  temporais  estabelecidos  os  compromissos  assumidos  com  os
fornecedores e, por outro lado, o reforço da imagem positiva de Vila Verde na
região e no país, através da realização de grandes iniciativas, como o “Namorar
Portugal”, a “Festa das Colheitas” e “Sá de Miranda por Terras de Vila Verde” e a
implementação  de  uma  forte  política  de  apoio  social.  Por  tais  factos
mencionados,  o  Grupo  Parlamentar  do  Partido  Social-Democrata  deu  o  seu
parecer positivo ao documento.----------------------------------------------------------------

----------Esta posição foi  corroborada pelo  representante  da Juventude Social-
Democrata, Carlos Correia, que manifestou também a sua apreciação favorável
sobre o documento.--------------------------------------------------------------------------------

----------No quarto ponto da ordem de trabalhos, destinado a outros assuntos, a
representante  do  Grupo  Parlamentar  do  Partido  Socialista  na  Assembleia
Municipal  fez  uma  breve  análise  das  políticas  de  juventude,  referindo  que
algumas delas, como por exemplo, o apoio à autoconstrução, não se ajustavam,
em termos da idade, aos destinatários e, em relação aos estágios profissionais,
questionou  a  continuidade  em  termos  da  inserção  profissional.  O  senhor
Presidente do Conselho contrapôs que em relação à idade é a que se encontra
por  norma  definida,  que  são  os  trinta  anos.  No  que  respeita  aos  estágios
profissionais revelou que o Município tudo tem feito para dar uma oportunidade
aos jovens, através desta medida, até porque lhes permite adquirir experiência
para a inserção no mercado de trabalho.  Referiu também que os municípios
estão  impedidos  por  lei  de  admitir  novos  trabalhadores  e  que  reúne



previamente com todos os potenciais estagiários no sentido de os elucidar sobre
as  dificuldades  de  inserção  profissional  no  Município.  O  representante  da
Juventude Social-Democrata, felicitou o Município pelo trabalho desenvolvido e
referiu a necessidade de um trabalho conjunto no que respeita às políticas para
a  juventude,  realçando  que  os  jovens  com  representação  neste  Conselho
Municipal  são  poucos  para  essa  missão.  Assim,  em  seu  entender,  os  jovens
devem  ser  chamados  a  participar  neste  órgão  e  na  definição  das  suas
políticas.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------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;-----

Presidente: António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela…....................................

_________________________________________________________________

 

Primeiro secretário: Filipe Barros Pereira Lopes…………………………………………………..

_________________________________________________________________

Segundo secretário: Marta Manuela Gomes Antunes………………………………………….

_______________________________________________________________   


