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CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PONTE DA BARCA 

Ata da Reunião 28/12/2021 N.º 7

Aos 28 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um reuniu, no salão nobre do edifício dos

Paços do Concelho, pelas 17h00, o Conselho Municipal da Juventude (CMJ) de Ponte da Barca,

em consequência do adiamento da reunião agendada para dia 23 de dezembro, com a seguinte

ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO UM:  Aprovação da ata da reunião anterior.--------------------------------------------------------------

PONTO DOIS: Parecer ao Orçamento Municipal para 2022.---------------------------------------------------

PONTO TRÊS: Outros Assuntos.---------------------------------------------------------------------------------------

Estiveram presentes as entidades abaixo identificadas:----------------------------------------------------------

Juventude Social Democrata --------------------------------------------------------------------------------------------

Juventude Socialista -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barca Basket Club ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Associação Juvenil Oleirense -------------------------------------------------------------------------------------------

Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca -------------------------------

Associação Juvenil de São Pedro -------------------------------------------------------------------------------------

Vontade e Tradição – Associação Cultural e Recreativa ---------------------------------------------------------

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

Abílio Silva, com assento parlamentar do Partido Social Democrata -----------------------------------------

Margarida Vasconcelos, assento parlamentar do Partido Socialista ------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Augusto Marinho, iniciou a sessão, pelas

17h15,  saudando  os  membros  do  Conselho  Municipal  da  Juventude,  agradecendo  a  sua

presença.  De  seguida,  deu  início  à  exposição  do  orçamento  municipal  e  das  suas  rubricas,

explicando as dificuldades que se fazem sentir na elaboração do orçamento, uma vez que não

têm muitos recursos, e explicando o porquê da distribuição das verbas pelos diversos pontos e

alerta para a consciencialização e participação dos jovens, uma vez que se encontra em sede de

CMJ, para contribuírem e participarem de forma ativa na vida política. -------------------------------------

O Sr. Presidente deixa bem vincada a importâncias das políticas da juventude neste orçamento,

que  se  podem observar  pelo  Orçamento  Participativo  Jovem (OPJ),  no  Regulamento  para  a

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA
PRAÇA DR. ANTÓNIO LACERDA, 4980-620 PONTE DA BARCA | EMAIL: GERAL@CMPB.PT | TELEFONE: 258 480 180 | FAX: 258 480 189 



MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA
CÂMARA MUNICIPAL

isenção de IMI e IMT por parte dos jovens e os mais variados projetos que se têm desenvolvido

na área da juventude como é o caso do Jxuventude,  em colaboração com Lobios, e o Barca

Jovem, que fomentam a participação ativa e a dinâmica das camadas mais jovens. --------------------

Passada a palavra ao Vereador da Juventude,  e feitos os agradecimentos iniciais a todos os

presentes, José Alfredo Oliveira reforça a importância deste conselho sendo prova dela o pedido

de parecer ao Orçamento Municipal para 2022. O Vereador da Juventude, expôs os pontos em

análise e deu inicio à ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------

PONTO UM: Aprovação da ata da reunião anterior –  A ata da reunião anterior foi aprovada por

maioria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Vereador, começou por cumprimentar a Associação Juvenil Oleirense, ainda recente mas já

empenhada  em  colaborar  nas  atividades  do  município  e  também  locais  mas  também  pela

sensibilidade que demonstraram durante estes tempos de pandemia em apoio à população da sua

freguesia. Parabenizou também a associação  pelo interesse em integrar a Rede Nacional de

Associações Juvenis (RNAJ). -------------------------------------------------------------------------------------------

O representante da Associação Juvenil Oleirense, agradeceu as saudações e elogios do Vereador

da Juventude e agradeceu a convocatória recebida para poderem integrar o Conselho Municipal

da  Juventude,  no  qual  pretende  participar  com  regularidade  e  mostrou-se  disponível  para

participar nas mais diversas atividades que possam vir a ser desenvolvidas pelo município. ---------

PONTO DOIS:  Parecer sobre o Orçamento Municipal 2022 - O Sr. Vereador explicou as razões

que levaram ao adiamento da reunião do conselho, uma vez que seria mais vantajoso para o

mesmo se  pudessem aceder  aos  documentos  com mais  tempo  para  análise  e  passa  a  um

momento  de  breve  explicação  sobre  a  importância  da  aprovação  deste  orçamento  para  a

juventude  de  Ponte  da  Barca,  e  que  2023  se  revelará  ainda  mais  simpático  em  termos  de

financiamento para as políticas de apoio à juventude. -----------------------------------------------------------

Mencionou também o Orçamento Participativo Jovem, que este ano terá um limite de 5.000€ mas

a tendência é crescente e é necessário agora definir o tema a ser trabalhado durante este ano.

Para além disso, enalteceu as mais recentes apostas na área da juventude, como a isenção de

IMI e IMT para os jovens que residam em Ponte da Barca e também os projetos na área com

muito sucesso como o Barca Jovem. ---------------------------------------------------------------------------------

O Vereador da Juventude deixou também clara a vontade de trabalhar a juventude numa vertente

internacional, como já se faz com Lobios e iniciar futuramente com as geminações do município

sendo que é de realçar o trabalho em conjunto com as associações do concelho pois é a forma

mais abrangente de chegar à juventude,  uma vez que são na maior parte os seus membros

ativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por  sua  vez,  Margarida  Vasconcelos,  enquanto  representante  da  Assembleia  Municipal  pelo

Partido Socialista, congratula a criação do Orçamento Participativo Jovem como uma iniciativa

muito positiva para a mobilização de ideias, tal como a criação do regulamento para a isenção de

IMI e IMT por parte dos jovens mas que devem estar atentos a outros assuntos urgentes como a

falta de habitação acessível a jovens, que se faz sentir não só a nível local mas também nacional.-

Numa perspetiva de crescimento e inovação, Margarida mencionou o programa Autarca Jovem,

aprovado na Assembleia Municipal, com o objetivo de inserir os jovens de Ponte da Barca nas

lides políticas e como uma ferramenta para a perceção e aprendizagem da gestão autárquica e

promoção da cidadania ativa. -------------------------------------------------------------------------------------------

Para além disso, referiu a atribuição das Bolsas de Estudo uma vez que o regulamento já não se

encontra  atualizado  aos  dias  de  hoje  devido  aos  mestrados  já  não  estarem  inseridos  nas

licenciaturas  o  que  se  torna  restritivo  uma  vez  que  o  mestrado  já  se  considera  um  nível

educacional exigido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador concorda com as propostas apresentadas e que o regulamento das bolsas de estudo

será revisto para que possa englobar esta questão uma vez que o mestrado é essencial para a

competitividade no mercado de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------

Quanto ao Autarca Jovem recorda que o projeto não está desconsiderado e que ainda poderá a

ser implementado durante o ano de 2022. --------------------------------------------------------------------------

Por sua vez, o representante da Juventude Social Democrata, Henrique Marques, parabeniza o

Vereador da Juventude pelas iniciativas, tanto o OPJ como a isenção de IMI e IMT, esperando que

tudo corra pelo melhor mas que, numa perspetiva futura, seja em valores mais exigentes para que

possamos ajudar os jovens de Ponte da Barca a lutar por um futuro melhor.  Para além disso,

deixa a nota que deve ser reduzida a burocracia que é exigida aos jovens nas candidaturas às

bolsas de estudo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomou por  último a palavra,  Abílio  Silva,  representante da Assembleia  Municipal  pelo Partido

Social Democrata, que cumprimenta todos os presentes e, no que diz respeito ao projeto Autarca

Jovem, diz que, na sua perspetiva, os jovens do concelho que queiram participar e desenvolver as

suas capacidades têm várias associações disponíveis que desenvolvem várias atividades no mais

diversos âmbitos, culturais, desportivos, e que para que possam opinar em relação aos assuntos

de gestão de autarquia deveriam primeiro ter conhecimento e experiência com as associações

para que saibam o trabalho exigido para pôr as suas ideias em prática. ------------------------------------

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

Orçamento  municipal  aos  membros  com assento  neste  conselho,  recolhendo   dos  presentes

parecer favorável, por maioria. -----------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO TRÊS: Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Vereador informa que em janeiro será apresentada o regulamento de isenção de IMI e IMT e

também o protocolo de cooperação com a Associação Nacional de Jovens Empresários. Para

além disso, informou que retomaremos a descentralização das reuniões do Conselho Municipal da

Juventude,  sendo  que  a  primeira  reunião  descentralizada  será  recebida  pela   Associação

Magalhães em Movimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião,  pelas  18h15,  da  qual  se  lavra  a  presente  ata  que,  depois  de  enviada  por  email  e

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

_______________________________________      ___________________________________

_______________________________________      ___________________________________

_______________________________________      ___________________________________
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