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No seguimento de notícias veiculadas recentemente na comunicação social local, relativas 
a uma reunião que teve lugar no passado dia 6 de Março entre o Vereador do Pelouro da 
Juventude, Eng. Paulo Costa, e dirigentes da Juventude Socialista de Ílhavo, por solicitação 
desta estrutura partidária, a Câmara Municipal de Ílhavo, atendendo ao facto de estas notícias, 
resultado seguramente de um comunicado de imprensa emitido por aquela estrutura partidária, 
conterem considerações e críticas acerca da política de juventude da Câmara Municipal, 
que classificamos de absolutamente gratuitas, injustas, infundadas e nada rigorosas, vem, 
por esta via, prestar um esclarecimento e um desmentido públicos, em nome do rigor, da 
seriedade política e do respeito de que esta Câmara Municipal é merecedora pela dedicação 
e pelo excelente e reconhecido trabalho que tem desenvolvido em prol da juventude do 
Concelho de Ílhavo.

A Câmara Municipal de Ílhavo tem pautado a sua actuação desde 1998 pela adopção 
de uma postura aberta, franca, positiva, dialogante e de realização de parcerias construtoras 
de um Concelho melhor, com mais e melhor futuro, facto que motivou uma resposta pronta 
e afirmativa por parte do Vereador à solicitação da JS.

Desde 1998 que as Pessoas constituem um dos pilares base da actuação global desta 
Câmara Municipal, merecendo naturalmente os jovens uma atenção muito especial. Foi esta 
atenção que motivou a concretização durante estes últimos anos de investimentos sem 
precedentes, devidamente planeados e estruturados, em obras e em iniciativas especialmente 
direccionadas para os jovens do nosso Concelho.

Os Equipamentos, a Formação e o Emprego, a Saúde Juvenil, os Tempos Livres, as 
Artes e Ofícios, a Comunicação e o Associativismo Juvenil foram as áreas definidas como 
prioritárias logo em 1998, constituindo por isso os eixos estratégicos que têm norteado a 
actuação integrada da Câmara Municipal de Ílhavo a este nível, e que motivaram a concretização 
de muitos e importantes investimentos em equipamentos, serviços e iniciativas.

Equipamentos/Serviços:
Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo, Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da 

Nazaré, Fórum Municipal da Juventude - Pólo de Vale de Ílhavo, Skate Park, Serviço de Apoio 
à Formação e ao Emprego (SAFE), Espaço Internet Municipal, Gabinete de Apoio à Saúde 
Juvenil da Gafanha da Nazaré, Gabinete de Apoio à Saúde Juvenil de Ílhavo.

Iniciativas:
Programa Municipal de Bolsas de Estudo, Programa Municipal de Ocupação dos Tempos 

Livres, Programa Vocação, Concurso Literário Jovem, Mostra Jovem d'Artes, Exposição 
Colectiva de Jovens Artistas da Gafanha da Nazaré, Revista Jovem “atua!”, apoio regular 
(financeiro e logístico) às Associações e Grupos de Jovens do nosso Concelho, realização 
regular de reuniões de trabalho, individuais e simultâneas, com Associações e Grupos de 
Jovens, Festilha, Encontro InterEscolas, Jornadas da Juventude, Grande Pedalada, Sábados 
no Jardim, Semana Jovem, Intercâmbio Juvenil Ílhavo - St. John's, Experiência Mar Creoula, 
Ílhavo Radical, entre muitas outras.
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Serão estes mesmos eixos estratégicos que irão orientar, neste e nos próximos anos, a 
materialização de novos e importantes investimentos que, como é natural, serão divulgados 
no momento oportuno. Foram estas as informações e esclarecimentos prestados pelo 
Vereador na referida reunião, que a Juventude Socialista decidiu esquecer no seu comunicado, 
demonstrando assim que ou não esteve atenta à reunião, ou então esta serviu apenas como 
pretexto para o envio do referido comunicado, o que naturalmente lamentamos. 

Reclamar a criação de um “Plano Municipal de Juventude”, lamentar uma “completa 
ausência de uma política virada para o futuro dos jovens”, acusar o Vereador de “não revelar 
quais os projectos da autarquia para o sector”, colocando ainda em dúvida se estes existem 
sequer, acusar a Câmara Municipal de “ter colocado de parte a Comissão Municipal da 
Juventude” e de não possuir um Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicode-
pendências, preferindo “estar somente à espera dos apoios e das realizações por parte do 
Governo central”, são considerações absolutamente gratuitas, injustas, infundadas e nada 
rigorosas, e que não espelham de forma alguma a actuação da Câmara Municipal e o que 
foi falado na referida reunião.

Contudo, a Câmara Municipal de Ílhavo e o seu Vereador do Pelouro da Juventude, 
continuarão disponíveis para ajudar a JS e os seus dirigentes, e por esta via o Partido 
Socialista, a perceber como se cumprem os Programas de Acção que os Cidadãos Eleitores 
aprovaram, como se planeiam e executam com sucesso políticas de juventude, integradas, 
responsáveis, inovadoras e viradas para o futuro, estando ainda disponíveis para os ajudar 
a abandonar posturas e bandeiras de um passado de má memória para todos nós, a que 
a população, sobretudo a mais jovem, não quer voltar, como o tem demonstrado de forma 
clara de quatro em quatro anos, mas sobretudo aderindo e participando diariamente.

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, Dra.
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