
MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA
CÂMARA MUNICIPAL

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PONTE DA BARCA 

Ata da Reunião 11/03/2021 N.º 5

Aos onze dias do mês de março de dois mil  e um reuniu,  em formato virtual,  pelas 21h00 o

Conselho Municipal da Juventude de Ponte da Barca, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------

Ponto Um:  Aprovação da Ata da reunião anterior.----------------------------------------------------------------

Ponto Dois: Plano Municipal para a Juventude.----------------------------------------------------------------------

Ponto Três: Análise aos resultados do inquérito à Juventude “E Tu ficas a Mandabir? Faz-te

ouvir!”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viana do Castelo----------------------------------------

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

Associação Desportiva de Ponte da Barca---------------------------------------------------------------------------

Artebarca----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Associação Juvenil de Vade S. Pedro---------------------------------------------------------------------------------

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

Mariana Lopes, com assento parlamentar do Partido Social Democrata ------------------------------------

João David Araújo, com assento parlamentar do Partido Socialista ------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

membros que integram o Conselho Municipal da Juventude, e agradecer aos representantes das

associações  a  sua  presença  e  o  seu  papel  dinâmico  no  Conselho  Municipal  da  Juventude.

Congratulou o trabalho desenvolvido por este conselho e reforçou o sentimento de  honra de ser o

4º concelho do distrito a pertencer à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude. Referiu,

ainda,  que  é  o  único  concelho  do  distrito  a  ter  um  Plano  Municipal  para  a

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

Oliveira,  que  agradeceu  a  presença  de  todos  e  de  imediato  deu  inicio  à  ordem  de

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

PONTO UM:   Aprovação da Ata  da reunião anterior  –  A ata foi  aprovado por  unanimidade.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO DOIS: Plano Municipal para a Juventude.----------------------------------------------------------------

Tem a palavra o Sr. Vereador da Juventude, partilhando com o Conselho Municipal da Juventude,

a consulta aos jovens de Ponte  da Barca,  através dos canais  digitais  da autarquia,  onde se

pretendia auscultá-los e perceber quais as suas opiniões e sugestões para o concelho. Informa

também que este inquérito se encontra em consulta pública até ao final do mês de Junho e que

este é de fácil acesso e preenchimento e, por isso, apela aos membros do CMJ que partilhem e

incentivem  os  membros  das  suas  associações  a  participar  e  a  deixar  o  seu

contributo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida,  tomou a palavra Mariana Lopes,  que relembrou o projeto “Embarca-te!”  e o seu

sucesso junto dos jovens, e que este deve ser o ponto de partida para chegar aos jovens e a partir

das suas ideias construir.  Afirma também que se deve apostar nos canais digitais como meio

privilegiado para captar e chegar aos jovens.-----------------------------------------------------------------------

O representante da Associação Desportiva de Ponte da Barca  sugere que as ideias recolhidas no

âmbito da iniciativa “Embarca-te!” sejam aproveitadas e que não se voltem a repetir assuntos já

sugeridos nesse inquérito.------------------------------------------------------------------------------------------------

O representante da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viana do Castelo propõe

que se consultem outros planos para a recolha de ideias, e questiona o propósito da elaboração

do inquérito à juventude, que deveria ser anónimo. Sugere instrumentos inovadores, atendendo à

região em que nos encontramos, e propõe também a realização de um evento presencial, como

fóruns temáticos, para reunião de novas ideias e contributos que se complemente com o inquérito

já mencionado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO TRÊS: Análise aos resultados do inquérito à Juventude “E Tu ficas a Mandabir? Faz-te

ouvir!” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem a palavra o Vereador do Pelouro da Juventude, José Alfredo Oliveira, que apresentou, de

forma sucinta, os resultados estatísticos e as sugestões recolhidas pelo inquérito à juventude “E

Tu ficas a Mandabir? Faz-te ouvir!” e expressa o seu orgulho na juventude barquense, uma vez

que a participação dos jovens superou as expectativas. Após análise do inquérito, recolheram-se

sugestões  de eventos e atividades a desenvolver, como concertos, festivais, noites de cinema,

teatro,  stand up comedy, torneios desportivos, tertúlias, palestras e fins de semana temáticos.
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Com esta análise compreendemos melhor o que os jovens do concelho efetivamente querem,

quais as suas propostas e como algumas das iniciativas que já implementamos vão em direção às

suas expetativas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, tomou a palavra o representante da  Federação das Associações Juvenis do Distrito

de  Viana  do  Castelo  que  afirma que,  na  área  cultural,  devemos  apostar  numa programação

diversificada, local e nacional, que permita a partilha de experiências e crescimento dos jovens de

Ponte da Barca.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por sua vez, a representante do Partido Social Democrata que defende a inclusão de formação na

área cultural e artística e a sua descentralização para que possa ser acessível a todos, e assim

encontrar o equilíbrio no acesso à cultura.---------------------------------------------------------------------------

PONTO QUATRO: Outros Assuntos.----------------------------------------------------------------------------------

O Vereador da Juventude aproveitou o momento para falar sobre o Regulamento do Orçamento

Participativo Jovem para que estes possam participar com ideias e sugestões inovadoras de como

melhor  o  nosso  concelho,  uma  vez  que  este  também  se  encontra  interligado  com  a  nossa

candidatura  ao  selo  de  Município  Amigo  da  Juventude.  O Vereador  deixou  bem claro  que  a

Juventude é uma aposta do Município de Ponte da Barca.------------------------------------------------------

Tomou a palavra o representante do Barca Basket Clube,  que pede  feedback ao Município no

âmbito das iniciativas que têm vindo a tentar desenvolver em parceria, especialmente em termos

de espaço para a realização das atividades, para que possam trabalhar melhor e chegar a mais

pessoas, jogadores profissionais e principalmente, mais dinamismo para Ponte da Barca.------------

A representante do Partido Social Democrata parabeniza o BBC pela sua iniciativa e dinamismo e

por contribuírem para uma Barca melhor. Parabeniza também o município pelas suas políticas

para a Juventude e sugere que se implemente em Ponte da Barca a iniciativa “Jovem Autarca”

para  que  os  jovens  tenham  mais  conhecimento  sobre  o  funcionamento  dos  órgãos

municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

reunião,  pelas  22h30,  da  qual  se  lavra  a  presente  ata  que,  depois  de  enviada  por  email  e

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

_______________________________________      ___________________________________

_______________________________________      ___________________________________

_______________________________________      ___________________________________
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