1. Missão
O Conselho Municipal da Juventude do Município de Tábua (CMJT) é um órgão
consultivo da CMT e funciona junto do Pelouro do Desporto e Juventude. Através
deste órgão a Câmara Municipal pretende dar uma oportunidade aos jovens
tabuenses de participarem com as suas ideias e irreverência na definição de
políticas para o concelho, ficando assim melhor habilitados a corresponder ao que
este segmento da população espera ver concretizada na política municipal.
Este órgão funciona como um espaço privilegiado de diálogo e análise dos
problemas da juventude, visando a promoção de atividades/iniciativas de e para os
jovens. Baseia-se num trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica com os
vários membros e visa um planeamento estratégico da intervenção dos jovens.

2. Objetivos
As ideias, a determinação, a participação, a imaginação e a vitalidade dos jovens
são, nos dias de hoje, indispensáveis ao desenvolvimento de uma sociedade que se
pretende cada vez mais humanizada e desenvolvida.
Tendo por base o preceituado, o CMJT delineou os seguintes objetivos para 2018:
- Colaborar na definição e execução das políticas municipais de juventude,
contribuindo para a sua articulação e coordenação com outras políticas setoriais,
nomeadamente nas áreas do emprego e formação profissional, habitação,
educação e ensino superior, cultura, desporto, saúde e ação social;
- Assegurar a audição e representação das entidades públicas e privadas que, no
âmbito municipal, prosseguem atribuições relativas à juventude;
- Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos indicadores económicos,
sociais e culturais relativos à juventude;
- Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e necessidades da
população jovem residente no Município de Tábua;
- Promover
juventude;

a

divulgação

de

trabalhos

de

investigação

relativos

à

- Promover iniciativas sobre a juventude a nível local;
- Colaborar com os órgãos do município no exercício das competências destes,
relacionadas com a juventude;
- Incentivar e apoiar a atividade associativa juvenil, assegurando a sua
representação junto dos órgãos autárquicos, bem como junto de outras entidades
públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, promovendo a colaboração entre as
associações juvenis no seu âmbito de atuação.

3. Tipo de Atividade
Organização/gestão de recursos
Objectivos Específicos:
· Preparar e coordenar reuniões de trabalho com entidades (delegados culturais,
professores, promotores, etc);
· Elaborar o Plano Anual de Atividades e apresentá-lo em Conselho;
· Implementar o programa de gestão da informação;
· Catalogar e classificar os documentos da CMJT;
· Organizar, em arquivo próprio, o material recebido e produzido;
· Estabelecer contactos com entidades exteriores ao CMJT;
· Recolher e analisar propostas e críticas efetuadas pelos diferentes agentes, de
forma a melhorar a qualidade de resposta da comissão consultiva;
· Elaborar o relatório final das atividades desenvolvidas.
Divulgação/Promoção
Objetivos Específicos:
· Sensibilizar para a importância do CMJT;
· Informar sobre as várias valências culturais, de formação e cidadania e a sua
funcionalidade;
· Dar a conhecer o regimento do CMJT, bem como outros documentos
relacionados com o funcionamento do mesmo;
· Divulgar, com antecedência, as atividades que se vão realizar, apelar à participação
e dar esclarecimentos das mesmas;
· Divulgar listagens do fundo documental;
· Elaborar e emitir pareceres sobre regulamentos inerentes à área da juventude;
· Divulgar listagens do fundo documental;
· Publicar e manter atualizados os dados na página de internet do Município na
área dedicada à Juventude a ao CMJT.

4. Orçamento Participativo Jovem
Continua a ser um dos grandes desafios da sociedade atual potenciar a participação
e a responsabilidade cívica dos cidadãos, principalmente nos jovens, sendo que o
Conselho Municipal de Juventude em colaboração com o Município continua a
assumir esse como um dos grandes desafios.
O Orçamento Participativo Jovem é um processo democrático participado, através
do qual os jovens cidadãos de uma comunidade decidem o destino de uma parte
dos recursos públicos disponibilizados pelo Município. Este processo tem como
principais objetivos uma maior aproximação das políticas públicas às reais e
expectantes necessidades dos cidadãos e ao mesmo tempo potenciar o exercício de
uma cidadania participada, ativa e responsável.
Em 2018 pretendemos conseguir implementar e concretizar todas as fases deste
projeto, de uma forma mais estruturada, tendo em consideração que estão reunidas
todas as condições legislativas.

5. Agenda de Atividades
Dinamização
Mês

Eventos/Atividades*

abril

- Elaboração do Plano de Atividades

maio

- Orçamento Participativo Jovem

junho

- Orçamento Participativo Jovem
- Comemoração do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico de Drogas

julho

- Orçamento Participativo Jovem

agosto

- Orçamento Participativo Jovem
- Comemoração do Dia Internacional da Juventude

setembro

- Orçamento Participativo Jovem
- Ação Sexualidade

outubro

- Orçamento Participativo Jovem

novembro

- Orçamento Participativo Jovem

dezembro

- Roteiro Associativo Jovem/Grupos de Jovens

“Há nos jovens uma energia inesgotável
capaz de provocar as maiores
mudanças.”

