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CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PONTE DA BARCA 

Ata da Reunião 31/03/2022 N.º 9

Aos 31 dias do mês de março de dois mil e vinte e dois reuniu, na sede da Associação Juvenil

Oleirense, pelas 21h15, o Conselho Municipal da Juventude (CMJ) de Ponte da Barca,  após a

tolerância de quinze minutos e após adiamento da convocatória de 16 de março, com a seguinte

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

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

PONTO DOIS: Discussão e análise da iniciativa Barca Jovem. -----------------------------------------------

PONTO TRÊS: Discussão de atividades a desenvolver no âmbito da Juventude. -----------------------

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

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

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

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

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

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

Associação de Estudantes de Ponte da Barca ---------------------------------------------------------------------

Associação Magalhães em Movimento -------------------------------------------------------------------------------

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

Margarida Vasconcelos, representante do Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henrique Marques, representante do Grupo Municipal do Partido Social Democrata na Assembleia

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

pelas  21h15,  saudando  os  membros  do  Conselho  Municipal  da  Juventude  e  agradecendo  a

presença de todos e, em particular à Associação Juvenil Oleirense, por receber este concelho na

sua sede e realçando a importância dos assuntos a ser debatidos. ------------------------------------------

   O  Sr.  Presidente  agradece  também  a  todas  às  associações,  na  pessoa  dos  seus

representantes, os projetos ambiciosos que têm vindo a ser desenvolvidos, alguns dos quais em

parceria com o município. Para além disso, apresenta o Orçamento Participativo Jovem, como

uma forma de aumentar a participação dos jovens do município nas políticas de juventude e na

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

contribuição para o desenvolvimento do concelho e para que sejam implementadas ações que os

jovens efetivamente queiram ver implementadas. -----------------------------------------------------------------

     Não poderia deixar de mencionar as iniciativas que se têm vindo a desenvolver no âmbito da

Juventude, de grande sucesso e que efetivamente captam a atenção dos jovens como o caso das

Jornadas do Empreendedorismo Jovem e o projeto Barca Jovem que será ainda hoje aqui em

sede de CMJ discutido. Para mostrar que efetivamente se tem em consideração a opinião e as

dificuldades que os jovens vivem no seu dia a dia, o Sr. Presidente deixa em cima da mesa o

desafio de organizar um CMJ especificamente para debater as questões que mais os preocupa,

como a escassez de habitação, a empregabilidade e outros que possam achar relevantes. ----------

     Nada mais havendo a acrescentar, o Sr. Presidente passa a palavra ao Presidente da Junta de

Oleiros, Nuno Pereira, que inicia os cumprimentos aos membros do executivo presentes e aos

representantes do movimento associativo do concelho, e passa a realçar a importância da política

de descentralização do CMJ, uma vez que permite que se dê a conhecer as freguesias e os

espaços das mesmas que também podem albergar encontros como este. O Sr. Presidente da

Junta congratula as associações presentes pelas atividades que têm vindo a ser desenvolvidas,

em especial a Associação de Estudantes de Ponte da Barca pelos Globos L’Ouro, a Associação

Desportiva de Ponte da Barca e a Associação Juvenil Oleirense pelo trabalho desenvolvido de

apoio à Ucrânia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    O Senhor Presidente apresenta a ordem de trabalho, expondo 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

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Para que reunião posa decorrer de forma fluída, o Sr. Presidente da Câmara retira-se e passa

a  reunião  de  CMJ  para  a  alçada  do  Sr.  Vereador  da  Juventude,  José  Alfredo  Oliveira,  que

cumprimenta todos os presentes e agradece, mais uma vez, a receção deste CMJ na sede da

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

     O Vereador observa que a participação nestas reuniões está com um fluxo crescente, fazendo-

se representar  cada  vez  mais  associações,  demonstrando  o  empenho e  orgulho  no  trabalho

desenvolvido pelas mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO DOIS: Discussão e análise da iniciativa Barca Jovem. -----------------------------------------------

     O Vereador da Juventude inicia a discussão deste ponto por dizer que a agenda cultural que

está a ser trabalha para os meses de verão já está muito preenchida e, portanto, tendo em conta o

feedback recolhido do ano anterior, decidiu-se reduzir o projeto para duas semanas, entre o dia 1

e  12  de  agosto  –  Dia  Internacional  da  Juventude,  com  igual  oferta  de  atividades  de  cariz
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desportivo e cultural para o público mais jovem. Apresentou as atividades que já se encontram

planeadas para essas datas e  deixa em aberto a possibilidade de as associações do concelho

contribuírem com atividades para esse mesmo programa. -----------------------------------------------------

    A Associação Desportiva de Ponte da Barca mostra-se disponível  para colaborar  com o

município  nas mais  diversas  atividades  que  estes  ponderem desenvolver,  inclusive  no  Barca

Jovem. Irão analisar o calendário e discutir qual será o seu contributo. -------------------------------------

     Também a Associação “Magalhães em movimento”  e a Associação Juvenil  Oleirense se

mostraram disponíveis para rever os respetivos calendários de atividades e participar na iniciativa

Barca Jovem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO TRÊS: Discussão de atividades a desenvolver no âmbito da Juventude. -----------------------

      No âmbito da Juventude foram também abordados o Regulamento do Orçamento Participativo

Jovem, o Democracia 5.0 e as atividades planeadas no âmbito do Dia de Europa, 9 de maio, a

viagem ao Parlamento Europeu em Bruxelas e a viagem ao Parlamento da Galiza. --------------------

      No que concerne o Orçamento Participativo Jovem (OPJ), o Sr. Vereador explicou que o

mesmo é esperado que seja implementado durante o mês de maio, mês em que se iniciará a

auscultação aos jovens e a criação da plataforma onde deverão ser submetidos os projetos para

votação. Este é um processo mais moroso uma vez que é a primeira vez que se está a realizar no

nosso concelho e é necessário garantir que temos toda a informação e ferramentas necessárias,

quer através do contacto com o Conselho Nacional da Juventude quer com a Federação Nacional

das Associações Juvenis para garantir a passagem de informação correta para que chegue aos

jovens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         De seguida, foi abordada a iniciativa Democracia 5.0, proposta a desenvolver a dois anos,

para que seja apresentada em 2024, na comemoração dos 50 anos do 25 de abril. O objetivo é

auscultar os jovens, perceber qual a sua visão sobre o que foi o 25 de abril, a forma como o vêm,

e qual acham que será o futuro. É um objetivo nosso envolver as associações neste projeto e que

aconteça uma atividade a cada 3 meses e, por isso, lança o desafio às associações para que

comecem a pensar como é que podem contribuir para esta iniciativa. ---------------------------------

        Margarida  Vasconcelos,  representante  do  Grupo  Municipal  do  Partido  Socialista  na

Assembleia  Municipal,  defende  que  acha  muito  importante  que  a  Assembleia  Municipal  seja

envolvida  nesta  atividade  e  que  uma  das  iniciativas  que  se  poderia  fazer  era  a  recolha  de

testemunhos dos locais que já fizeram parte da Assembleia da República. --------------------------------

          Por último, o Sr. Vereador apresentou o programa a ser pensado para dia 9 de maio, no

âmbito das celebrações do Dia da Europa, uma viagem ao Parlamento Europeu em Bruxelas e

também uma visita ao Parlamento da Galiza, com um grupo de jovens para que possam conhecer
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o Parlamento da Galiza e perceber qual a importância da ligação transfronteiriça entre Portugal e

Espanha. A atribuição dos lugares disponíveis será feita através das associações representadas

em CMJ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

            Margarida Vasconcelos gostaria de abordar a iniciativa Jornadas do Empreendedorismo

Jovem, congratulando o município pela sua realização e pelo sucesso da mesma, uma vez que é

muito importante para os jovens do concelho perceberem que existem muitos casos de sucesso,

não só fora mas também em Ponte da Barca. ----------------------------------------------------------------------

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

encerrada a reunião, pelas 23h20, da qual se lavra a presente ata que, depois de enviada por

email e aprovada, será assinada. --------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________      ___________________________________

_______________________________________      ___________________________________

_______________________________________      ___________________________________
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