
MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA
CÂMARA MUNICIPAL

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PONTE DA BARCA 

Ata da Reunião 28/12/2020 N.º 4

Aos 28 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte reuniu em formato digital,  online, pelas

18h00,  o  Conselho  Municipal  da  Juventude  de  Ponte  da  Barca,  com  a  seguinte  ordem  de

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO UM:  Avaliação do Barca Jovem 2020.---------------------------------------------------------------------

PONTO Dois: Parecer sobre o Orçamento Municipal 2021.----------------------------------------------------

PONTO TRÊS: Sugestões de atividades no âmbito da Juventude para o ano 2021.---------------------

Ponto Quatro: Outros Assuntos.---------------------------------------------------------------------------------------

Estiveram presentes os representantes das entidades abaixo identificadas:-------------------------------

JSD – Juventude Social Democrata------------------------------------------------------------------------------------

JS – Juventude Socialista-------------------------------------------------------------------------------------------------

Barca Basket Clube--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Associação Pé D’Rios-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Associação Juvenil da Freguesia de Sampriz-----------------------------------------------------------------------

Membros da Assembleia Municipal:------------------------------------------------------------------------------------

Marina Lopes, com assento parlamentar do PSD------------------------------------------------------------------

Margarida Vasconcelos, assento parlamentar do PS--------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara, Augusto Marinho, deu por aberta a reunião, dando as boas vindas aos

membros  que  integram  o  Conselho  Municipal  da  Juventude,  bem  como  agradeceu  aos

representantes das associações a presença, que têm o papel de observadores permanentes, no

Conselho Municipal da Juventude. Referiu que é muito importante ouvir os jovens, especialmente,

nas políticas traçadas para a juventude e que é muito gratificante ver o funcionamento do CMJ  de

Ponte  da  Barca.  Referiu,  ainda,  que  o  orçamento  municipal  vai  de  encontro  a  algumas

preocupações verificadas, no campo da juventude, nomeadamente, no que respeita às bolsas de

estudo e o apoio à renda, tendo ambas impacto positivo na juventude barquense, em que a verba

para o apoio aos jovens estudantes no âmbito das bolsas de estudo,  ronda os 33 mil  euros.

Aproveitou também para reforçar  a importância  do envolvimento  dos jovens nos debates das
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políticas  municipais,  ou  em outras  temáticas  pertinentes,  bem como o  seu  envolvimento  nas

associações, movimentos, outros, que tenham como objetivo o crescimento do concelho.------------

De  seguida,  passou  a  palavra  ao  Senhor  Vereador  do  Pelouro  da  Juventude,  José  Alfredo

Oliveira, que agradeceu a presença de todos.----------------------------------------------------------------------

Feitos os agradecimentos, iniciais, o Sr. Vereador, deu inicio à ordem de trabalhos:---------------------

PONTO UM: Avaliação do Barca Jovem 2020 – O Sr. Vereador, começou por referir que esta

edição foi diferente, tendo em conta as circunstâncias vividas, derivadas da pandemia provocada

pela  COVID  19,  sendo  que  foi  pensada  e  realizada  num  período  de  tempo  mais  alargado,

durando, assim, um mês. Esta edição de 2020 teve início no dia 12 de agosto e terminou no dia

12  de  setembro,  tendo  uma  participação  ativa  nas  atividades,  cerca  de  150  participantes.

Aproveitou, ainda, para agradecer às associações envolvidas, Barca Basket Clube, Associação

Desportiva,  Associação  Pé  d’Rios  e  ao Prof  Luís  Arezes  que  teve  a  amabilidade  de  fazer  a

interpretação do Conto das Terras da Nóbrega, Ventuzelo-Sampriz e dar nota que apesar de todas

as restrições vividas o balanço foi positivo. -------------------------------------------------------------------------

Marina Lopes, interveio dizendo que o município tinha toda a legitimidade para não realizar o

evento,  mas  realizou  e  numa  perspetiva  muito  mais  interessante,  uma  vez  que  houve  a

oportunidade  de  percorrer  várias  zonas  do  concelho,  através  da  várias  atividades  que

proporcionaram o contacto com a natureza e a repetir em eventos futuros.--------------------------------

Margarida Vasconcelos, também interveio, referindo que o programa foi bom e foi rico no sentido

que não foi  concentrado apenas na sede do concelho.  No entanto,  pecou pela  estratégia  de

divulgação,  sendo  que  não  chegou  a  todos  os  jovens,  por  forma  a  que  todos  tivessem

conhecimento e pudessem participar nas atividades.-------------------------------------------------------------

PONTO DOIS: Parecer sobre o Orçamento Municipal 2021 - O Sr. Vereador deu nota que nunca

foi feito nada semelhante, sendo pioneiro em Ponte da Barca, em que o objetivo é a participação

cívica dos jovens nos mais variáveis campos de forma a envolve-los, cuja a forma de trabalhar

tem passado por firmar as políticas da juventude, havendo, a transversalidade a todas as outras

políticas e que no orçamento não se consegue encontrar  rubricas específicas para a área da

juventude e, por conseguinte, ser uma área transversal a todas que vão de encontro à juventude.

Continuou,  referindo  que  até  ao  final  do  primeiro  semestre,  deste  ano,  pretende-se  criar

ferramentas para avançar com o primeiro orçamento participativo jovem, para algumas áreas,

como: desporto, educação, emprego, ação social, entre outras.-----------------------------------------------

Margarida Vasconcelos referiu que fica com pena de não ver no orçamento municipal para 2021

duas das propostas apresentadas em sede de assembleia municipal, pela Juventude Socialista,

nomeadamente, o Autarca Jovem e o Eixo Desportivo do Lima.-----------------------------------------------
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O Autarca Jovem permite aos jovens alunos de Ponte da Barca fazer atividades voltadas para as

mais variáveis áreas. No que respeita ao Eixo Desportivo o objetivo é atrair o máximo de pessoas

possíveis, devendo, ser pensado numa perspetiva funcional e no futuro, existindo alguns bons

exemplos já no distrito de Viana do Castelo, como o de Valença, por exemplo.---------------------------

Marina Lopes, no ponto em causa, referenciou 3 ideias: Fixação dos jovens, participação cívica e

desenvolvimento cultural e pessoal. No que respeita à fixação dos jovens, são boas notícias no

sentido  que  está  a  nascer  uma  zona  industrial,  gerando  emprego  e  poder  económico.

Relativamente às outras duas ideias, para além do que está vertido no orçamento, é importante

fomentar  ainda  mais  a  participação  dos  jovens  nas  artes  e  na  cultura,  gerando  neles  um

pensamento mais crítico e tornando-os mais ativos na sociedade, criando, projetos em troca de

apoios financeiros, em que a autarquia, posteriormente, leve esses projetos/espetáculos a vários

pontos do concelho. Considera, também, importante projetar uma agenda cultural ao longo do ano

em que a oferta seja diversificada.-------------------------------------------------------------------------------------

Postas  as  ponderações e  opiniões  relativas  ao ponto,  o  Sr.  Vereador,  solicitou  a votação do

mesmo, aos membros que têm assento neste conselho, tendo parecer favorável, com três votos

favoráveis e  duas abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO TRÊS: Sugestões de atividades no âmbito da Juventude para o ano 2021 - o Vereador,

José  Alfredo  Oliveira,  solicitou  aos  presentes  sugestões  de  atividades  passíveis  de  serem

realizadas, durante o ano de 2021.-------------------------------------------------------------------------------------

Mariana Lopes, sugeriu um inquérito colocado aos jovens nas plataformas digitais da autarquia,

com perguntas básicas, que abrange-se perguntas do género: do que gostava de ver realizado?

quem? onde? como? e porquê? no Concelho de Ponte da Barca.--------------------------------------------

A ideia  foi  bem  acolhida  por  todos  e  o  vereador  sugeriu  que  todos  aqueles  que  tivessem

sugestões/perguntas a serem incluídas no inquérito teriam que as fazer chegar, através do email:

juventude@cmpb.pt, até ao dia 11 de janeiro de 20121, para depois se fazer uma compilação e se

divulgar nas plataformas digitais da autarquia.----------------------------------------------------------------------

E não havendo mais nada a tratar, o Sr. Vereador, José Alfredo Oliveira, deu por encerrada a

reunião,  pelas  18h45,  da  qual  se  lavra  a  presente  ata  que,  depois  de  enviada  por  email  e

aprovada, será assinada.-------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________      ___________________________________

_______________________________________      ___________________________________

_______________________________________      ___________________________________
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