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ATA 

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ÉVORA 

Realizada no dia 20 de fevereiro de 2019 

No vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezanove às 17h30m, decorreu no Salão Nobre dos 

Paços do Conselho, a reunião do Conselho Municipal da Juventude de Évora. A mesma teve a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1. Tomada de posse dos novos representantes do CMJE; 

2. Eleição da Comissão Permanente;  

3. Apresentação do Programa do Mês da Juventude 2019; 

4.  Eleição do melhor trabalho do concurso Linha Gráfica 2019;  

5. Outros Assuntos;  

Iniciada a sessão pela Srª Vereadora Dra. Sara Fernandes, é dada a informação de que a votação da ata 

da reunião do CMJE anterior, por não constar na ordem de trabalhos, não ocorrerá, passando para a 

reunião seguinte.   

1. Tomam posse os novos representantes do CMJE. Como acordado no ano transato, apenas é 

necessário que tomem posse os membros novos, apesar de se renovar o Conselho. Nesse sentido, 

tomam posse o Núcleo de Estudantes de Bioquímica da Universidade de Évora – NEBIOQUE (assina p’la 

presidente a Vice-Presidente , Bruna Ramos, suplente indicada para o conselho), e a Associação de 

Estudantes da Escola Secundária Gabriel Pereira, Filipa Silva Matias. . O Conselho Municipal da 

Juventude de Évora conta assim com 38 membros.  

2. A Sra. Vereadora esclareceu que a eleição da Comissão Permanente ficou suspensa em reuniões 

anteriores por estarem em falta as AE do Ensino Secundário que só recentemente tiveram as suas 

eleições. Encontram-se agora 31 membros elegíveis presentes – uma vez que os representantes dos 

partidos não constam nesta comissão e não poderão votar. A votação é feita selecionando até 7 

membros, dos elegíveis.  
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A Srª Vereadora questiona os presentes se alguém se opõe a que o Presidente da Comissão seja 

também votado nesta reunião, tendo em conta que a sua eleição não consta na ordem de trabalhos – 

ninguém se opôs. Propõe ainda que, e de forma a agilizar os trabalhos, o Presidente seja o mais votado 

entre todos os candidatos, proposta esta aprovado.  

Deu-se início à votação, sendo obtidos os seguintes resultados – Membros Eleitos: 

1. AAUE (15 votos) 

2. 100% Aventura (11 votos) 

3. AE Escola secundária Gabriel Pereira (7 votos) 

4. AE Escola secundária Severim de Faria (6 votos) 

5. ESN (6 votos) 

6. JSD (5 votos) 

Como candidatos a ocupar o sétimo lugar ficaram os seguintes membros: 

 6 TETOS (4 votos) 

 Frajal (4 votos) 

 LEAUE (4 votos) 

Procedeu-se então à votação de desempate na qual se obtiveram os seguintes resultados: 8 votos – 

Frajal; 7 votos – 6Tetos; 5 votos – LEAUE; 1 voto em branco. Terminadas as votações constitui-se a 

Comissão Permanente do CMJE com os seguintes elementos:  

1. AAUE - Presidente 

2. 100% Aventura  

3. AE Escola secundária Gabriel Pereira  

4. AE Escola secundária Severim de Faria  

5. ESN  

6. JSD  

7. FRAJAL 

3. A Srª Vereadora, antes da apresentação do Programa do Mês da Juventude 2019, esclareceu o 

procedimento tido para a elaboração do Programa deste ano. Foi pedido pela CME que as associações 

apresentassem as suas propostas e mencionassem quais os meios necessários à sua realização. Todas as 

propostas concretas foram contempladas no Programa apresentado. Foi ainda dada a informação de 
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que, durante todo o mês de março os jovens terão 50% de desconto no Teatro Garcia de Resende. Deste 

programa salientou-se ainda a realização do Fórum Municipal da Juventude que contará com a 

apresentação e reflexão sobre o que os jovens querem para o conselho de Évora. O Mês da Juventude 

contará com a proposta de 25 entidades, podendo qualquer outra fazer propostas até dia 28 de 

fevereiro. 

4. No quarto ponto da reunião procedeu-se à votação do Cartaz que irá ilustrar o mês da juventude, 

realizando-se a votação em duas voltas – da primeira volta retiram-se os 4 mais votados e realiza-se 

uma segunda votação apenas com esses 4.  

Cartazes apurados na 1ª volta – 13, 25, 9 e 12 

Resultados 2ª volta: 

1. Cartaz nº 13 (10 votos) - Vencedor 

2. Cartaz nº 25 (7 votos) 

3. Cartaz nº 12 (4 votos) 

4. Cartaz nº 9 (1 voto) 

5.Pediu a palavra o representante do NERAG, núcleo que representa cerca de 271 estudantes da 

Residência António Gedeão, para recordar a necessidade de recuperação da passadeira que liga a 

Residência ao Pingo Doce da Horta das Figueiras. Relembrou a Srª Vereadora que todas as propostas 

apresentadas tinham sido analisadas e que o Cmje já tinha sido informado sobre quais s que 

tecnicamente se mostravam possíveis e necessárias  e que essas estavam a ser implementadas.  

O representante do NERAG volta a solicitar à CME que faça de facto algo relativo a esta questão, 

apelando a que os munícipes e os estudantes sejam uma prioridade da autarquia – “os estudantes não 

votam, porém fazem parte, e os munícipes votam. A segurança deve ser uma prioridade.”  

Responde a Srª Vereadora que por diversas vezes este assunto foi trazido ao CMJE e que, após todas 

essas vezes, a própria verificou o ponto de situação no que à resolução do problema diz respeito. 

Acrescenta ainda que o estado financeiro da CME não permitiu que nos últimos 10 anos se fizesse a 

renovação da rede viária, não existindo linhas de financiamento para esse fim. Informou ainda que a 

CME lançou recentemente um concurso publico que visa a recuperação, priorizada de acordo com as 

necessidades das passadeiras da cidade ( elevação, pintura ).  No entanto, esclarece, que na referida 



Página 4 de 4 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA  

 

Praça de Sertório, 7004-506 ÉVORA - Telef. 266 777 000; 965 959 000 - Fax. 266 702 950 

www.cm-evora .pt  -  cmevora@cm-evora .pt   

zona já elevaram  duas passadeiras, sendo que a terceira  passadeira não foi elevada pois não existe 

distância que justifique (tecnicamente )  essa elevação por não contribuir para o abrandamento dos 

carros. Refere ainda a Sra. Vereadora que a CME não possui registo de atropelamentos ou incidentes na 

zona referida.  

No seguimento desta conversa, fica acordado em CMJE, que o NERAG fará o levantamento e registos 

dos incidentes e que, a Srª Vereadora, bem como os serviços da CME e o NERAG farão uma reunião 

junto ao local para observarem o comportamento dos condutores e peões. Fica ainda a insistência, por 

parte do NERAG, de poderiam ser feitas melhorias através do aumento da iluminação, sinalização, 

renovação da pintura e desbaste das árvores.  

Após todas as informações e questões respondidas, foi dada por encerrada a reunião, tendo sido 

lavrada a presente ata.   

    
Ata aprovada pelo CMJE. Pode consultar o original no Ponto Jovem Espaço Municipal da Juventude  

 

 


