
Conselho Municipal da Juventude de Vale de Cambra – CMJVC

ATA N.º9 REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE VALE DE CAMBRA

16 de abril de 2021

Nº1/2021

Pelas dezanove horas e trinta minutos, do dia dezasseis de abril  de dois mil e vinte e um,

reuniu o Conselho Municipal da Juventude à distância, através da plataforma  Google meet ,

em conformidade com o decreto de lei 8/2009 de 18 de fevereiro, alterado pela lei 6/2012 de

10 de fevereiro e o regulamento do Conselho Municipal da Juventude, aprovado em sessão

ordinária  da  Assembleia  Municipal  de  21 de dezembro de 2017,  sob proposta  da  Câmara

Municipal de 21 de novembro de 2017.

A mudança de modalidade da realização da reunião prendeu-se com o aumento do número de

casos de COVID-19 nesta segunda vaga pandémica, nomeadamente no concelho de Vale de

Cambra.  Desta forma, para que se pudesse cumprir  o normal funcionamento do CMJVC e

garantisse  a  segurança  de  todos  os  intervenientes,  de  acordo  com  as  normas  de

distanciamento  social,  definidas  pela  DGS,  definiu-se  que  esta  reunião  seria  realizada  à

distância. Esta reunião foi presidida pela Vereadora com o pelouro da Juventude e Presidente

do Conselho Municipal de Vale de Cambra (no uso das competências delegadas por despacho

de 2019-05-14), Daniela Sofia Paiva da Silva, com as seguintes presenças dos representantes

das juventudes partidárias, da Assembleia Municipal e dos órgãos associativos do concelho de

Vale de Cambra, inscritos no Registo Nacional de Associativismo Jovem (RNAJ), bem como, de

outras  associações  que,  apesar  de  não  se  encontrarem  inscritas  no  RNAJ,  desenvolvem

atividades  destinadas  à  juventude  (são  designadas  por  “Membros  Observadores

Permanentes”, como consta no artigo 6º do Regulamento do CMJVC): 

Membros Efetivos:

- Catarina Almeida Silva (JSD – Juventude Social Democrática);

- Vicente Relvas Soares de Almeida (JP- Juventude Popular de Vale de Cambra);

- Diogo Filipe Tavares de Bastos  (Assembleia Municipal);

- Eduarda Alexandra Gonçalves Fernandes (Grupo de Folclore “Terras de Arões”);

- Patrícia Raquel Martins Leite (Grupo Etnográfico “Terras de Cambra”);

- Liliana Sofia Almeida da Silva (Associação Académica de Cambra);
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- Diogo Tavares Fernandes (Associação Desportiva e Cultural da Felgueira);

- Constança da Costa Bento (Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Búzio);

-  Andreia  Sofia Guimarães Santos  Pereira  (Corpo Nacional  de  Escutas  –  Agrupamento 508

Arões);

- José Carlos Ferreira Santos (Corpo Nacional Escutas – Agrupamento 980 – Cepelos);

- João Rafael Oliveira Bastos (Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 592 São Pedro de

Castelões);

Membros Observadores Permanentes: 

- Miguel Alexandre Santos Alves (Gabinete de Desporto e Juventude do Município de Vale de

Cambra);

Ausências:

-  Ricardo  Alexandre  Araújo  Nogueira  (Cruz  Vermelha  Portuguesa  –  Delegação  de  Vale  de

Cambra);

- Sandra Mónica Bastos Negrais de Pinho (Agrupamento de Escolas de Búzio);

Ordem de trabalhos: 

Período de Antes da Ordem do Dia:

a) Tomada  de  posse  do  representante  efetivo  da  Associação  de  Estudantes  do

Agrupamento de  Escolas  de  Búzio,  Constança da  Costa  Bento,  e  do representante

suplente da JSD – Juventude Social Democrática de Vale de Cambra, Catarina Almeida

Silva.

b) Informações de interesse para o CMJVC;

Período da Ordem do Dia:

Ponto 1: Aprovação da ata nº3/2020, da reunião ordinária de 27 de novembro de 2020;

Ponto 2: Encontro Nacional de Conselhos Municipais da Juventude 2021 (23 e 24 de Abril e

2021);

Ponto 3: Ponto de situação do Plano de Ação do CMJVC;

Ponto 4: Outros assuntos de interesse;

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
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a) Tomada  de  posse  do  representante  efetivo  da  Associação  de  Estudantes  do

Agrupamento de Escolas de Búzio, Constança da Costa Bento, e do representante

suplente  da  JSD  –  Juventude  Social  Democrática  de  Vale  de  Cambra,  Catarina

Almeida Silva

A Presidente da CMJVC, Daniela Silva declarou aberta a reunião, tendo-se iniciado os trabalhos

previstos em convocatória, por volta das dezanove e trinta e cinco. Como primeiro ponto do

Período Antes da Ordem do Dia, estava prevista a tomada de posse do representante de um

novo  elemento  do  Conselho  Municipal  da  Juventude,  a  Associação  de  Estudantes  do

Agrupamento de Escolas do Búzio e do representante suplente da JSD – Juventude Social-

democrática de Vale de Cambra.  Relativamente ao primeiro, foi referido pela Presidente do

CMJVC  que,  após  a  alteração  ao  regulamento  do  CMJ  de  Vale  de  Cambra  e  respetiva

aprovação, esta associação passará a integrar os membros efetivos que compõe o Conselho

Municipal de Vale de Cambra. 

Deste modo, passou-se à leitura dos respetivos autos de tomada de posse pela Presidente do

CMJ e, após verificação das respetivas identidades, consideraram-se empossados o membro

efetivo da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Búzio, Constança da Costa

Bento,  e  o  membro suplente  da  JSD  –  Juventude  Social  Democrática  de Vale  de Cambra,

Catarina Almeida Silva, tendo a Presidente deste conselho, dado as boas-vindas aos novos

membros. 

b) Informações de interesse para o CMJVC

Neste ponto a Presidente do CMJVC comunicou as informações e iniciativas que foram

sendo divulgadas, junto dos membros do CMJVC, entre o período da última reunião e

a presente, pelo que foram comunicadas as seguintes iniciativas:

 Programa de assistentes de Português em França;

 Dia Europeu de Informação aos Jovens | Campanha #mymind – inquérito a

jovens e técnicos de informação a jovens;

 Convite para participação em webinar: “Debate sobre o Desporto Eletrónico”

 Convite para participação em webinars por parte do Município do Porto, sobre

voluntariado jovem e projetos internacionais;

 Convite  para  participação  no  “Porto  Youth  Work  Webinars”,  sobre  as

temáticas de projetos internacionais, planos municipais de juventude;

 Informação sobre o programa “Navegas em Segurança”, enviada pelo IPDJ;
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 Informação sobre ciclos de Webinars,  organizado pelo IPDJ,  sob a temática

“Cuida-te  mais  em  tempos  de  pandemia  –  comportamentos  ativos  e

dependências” – Saúde Mental

 Informação  sobre  a  integração  do  concelho  de  Vale  de  Cambra  na  rede

Nacional de Municípios Amigos da Juventude. 

 Lançamento do vídeo promocional do Conselho Municipal da Juventude de

Vale de Cambra nas redes sociais; - Esta foi uma iniciativa em que participaram

todos  os  elementos  do  CMJVC,  sendo  que  este  órgão  deixa  um  especial

agradecimento ao professor Nuno Relvas que com o seu empenho, esforço e

dedicação, e em parceria com o Agrupamento de Escolas do Búzio, fizeram

com que se tornasse possível a realização do vídeo de divulgação deste órgão.

  Feito o ponto de situação sobre os acontecimentos relacionados com a juventude e, não

havendo nada mais a acrescentar deu-se início à ordem de trabalhos prevista para o Período

da Ordem do Dia.   

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1: Aprovação da ata nº3/2020, da reunião ordinária de 27 de novembro de 2020

Após o Período Antes da Ordem do Dia, deu-se início à ordem de trabalhos prevista para a

presente reunião, tendo-se a mesma iniciado com a votação e respetiva aprovação da ata

correspondente à reunião ordinária nº3/2020 que teve lugar a 27 de novembro de 2020. O

plenário foi questionado pela Presidente do CMJVC sobre se existiriam alterações a sugerir à

ata em votação, pelo que ninguém interveio. Desta feita procedeu-se à votação da ata, tendo a

mesma contado com  nove  votos a favor,  nenhuma abstenção e nenhum voto contra.  Por

terem estado ausentes na última reunião, não votaram os membros representantes da JSD –

Juventude Social Democrática de Vale de Cambra, Catarina Almeida Silva, do Corpo Nacional

de Escutas – Agrupamento 508 Arões, Andreia Sofia Guimarães Santos Pereira e da Associação

de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Búzio, Constança da Costa Bento. 

Ponto 2: Encontro Nacional de Conselhos Municipais da Juventude 2021 (23 e 24 de Abril e

2021);

A Presidente do CMJVC, Daniela Silva, começou por informar que o Conselho Municipal da

Juventude de Vale de Cambra foi convidado a participar no primeiro Encontro Nacional de

4



Conselho Municipal da Juventude de Vale de Cambra – CMJVC

Conselhos  Municipais  da  Juventude,  organizado  pelos  municípios  do  Porto  e  de  Braga,  a

realizar nos dias 23 e 24 de abril de 2021, através de plataforma online. Foi ainda referido pela

vereadora que foi enviado um e-mail a todos os elementos que compõem o CMJ de Vale de

Cambra, e que possam estar interessados em representar este órgão nesta iniciativa. Informou

ainda que inicialmente se encontravam duas pessoas inscritas,  no entanto, uma delas, por

motivos  profissionais  não  poderá  estar  presente,  concluindo  que  é  necessário  mais  uma

pessoa que represente o CMJVC no ENCMJ’s. Deste modo, a Presidente do CMJ perguntou a

todos os elementos presentes se haveria alguém interessado em participar em substituição de

um dos elementos não poder estar presente. Foi ainda referido pela Presidente que o evento é

em horário  laboral,  no entanto,  a  organização compromete-se a justificar  a falta junto da

entidade  empregadora,  a  quem  necessitar  da  mesma.  O  representante  da  Assembleia

Municipal, Diogo Filipe Tavares de Bastos, demonstrou interesse em participar, dizendo que

parece  uma  iniciativa  muito  interessante  e  que  pode  contribuir  para  partilha  de

conhecimentos e desenvolvimento do CMJ de Vale de Cambra, no entanto, pelo facto de um

dos  dias  do  evento  ser  em horário  laboral,  se  torna  difícil  poder  participar,  dado que  se

encontra a trabalhar, pelo que isso é impedimento de poder participar na iniciativa. O mesmo

foi dito por outros representantes presentes nesta reunião. 

A Presidente do CMJVC sugeriu que participassem nesta iniciativa os elementos deste conselho

que não se encontram de momento a trabalhar, pelo que, de todos, apenas a representante

da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Búzio, Constança da Costa Bento

e o representante da Associação Desportiva e Cultural da Felgueira, Diogo Tavares Fernandes,

se  encontram  nesta  situação.  Dos  dois,  voluntariou-se  o  representante  da  Associação

Desportiva e Cultural da Felgueira, Diogo Tavares Fernandes, ficando o CMJ de Vale de Cambra

representado por este último e pela representante do Grupo Etnográfico “Terras de Cambra”,

Patrícia Raquel Martins Leite. O representante do Gabinete da Juventude da Câmara Municipal

de Vale de Cambra, Miguel Alves, estará presente na iniciativa enquanto técnico municipal,

ficando assim completo o trio representante do Conselho Municipal da Juventude de Vale de

Cambra. 

A Presidente do CMJVC realçou a importância da participação individual e a representação do

Conselho  Municipal  da  Juventude  neste  evento,  tendo  agradecido  os  contributos  para  o

preenchimento do formulário solicitado por parte da organização do evento, enviados pelos

representantes  da  JP  –  Juventude  Popular  de  Vale  de  Cambra,  Vicente  Relvas  Soares  de
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Almeida, e da Associação Académica de Cambra, Liliana Sofia Almeida da Silva. Deu-se por

encerrado este ponto.

Ponto 3: Ponto de situação dos grupos de trabalho relativamente à elaboração do Plano de

Ação do CMJVC

A Presidente do CMJVC começou por dar conhecimento acerca da informação obtida por parte

do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal de Vale de Cambra, referente à dúvida existente,

sobre a quem competia a aprovação do regulamento do Concurso de Ideias para a criação da

imagem gráfica do CMJ de Vale de Cambra. A mesma disse que o parecer emitido por essa

divisão municipal,  refere que a aprovação do regulamento em causa é da competência do

Conselho  Municipal  da  Juventude.  A  Presidente  do  CMJVC  propôs  que  se  aprovasse  o

regulamento na presente reunião e, na próxima reunião de Câmara, bem como da assembleia,

onde se detém as funções de vereadora com o Pelouro da Juventude, dará conhecimento aos

dois órgãos mencionados sobre a aprovação do referido regulamento, bem como, da entrada

em funcionamento  do  mesmo.  No entanto,  referiu  que  será  necessário  definir  a  data  do

término  de  submissão  de  candidaturas  a  concurso,  pois  ainda  não  se  encontra  definido.

Alertou ainda para o facto de o júri ainda não se encontrar completo. A Presidente do CMJVC

sugeriu que se definisse dia 31 de maio de 2021 como data limite de entrega de candidaturas,

pelo facto de se poder fazer a divulgação do concurso durante o mês de maio, de se dar a

conhecer o próprio Conselho Municipal  da Juventude de Vale de Cambra junto dos jovens

valecambrenses, e respetivos trabalhos que se encontram em execução (como é o caso do

concurso de ideias, do inquérito, etc.) e de se dar a conhecer o resultado do concurso antes do

final do ano letivo (18 de junho de 2021). Acrescentou ainda que deixar a data limite para

setembro será arriscada, pois não se saberá a evolução da situação pandémica no país e, dessa

forma, desconhecer-se-á qual a modalidade de ensino praticada. Para além disso, a mesma

disse ainda que em setembro será o final do mandato para o grupo que compõe o Conselho

Municipal da Juventude, pelo que, seria de grande valor este trabalho ser finalizado pelo grupo

que o iniciou. O representante da JP – Juventude Popular de Vale de Cambra e membro da

equipa  de  trabalho  responsável  pela  comunicação  do  CMJVC,  Vicente  Relvas  Soares  de

Almeida, referiu que existem nomes em cima da mesa para os restantes membros do júri em

falta, tendo solicitado reunião com a equipa de trabalho, de forma a definir os nomes finais

para integrar o júri do concurso. Acrescentou ainda que os nomes que tem em mente, são

jovens do concelho de Vale de Cambra.
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Apresentados os argumentos, foi colocada à votação a data de 31 de maio de 2021, como

data-limite  de  envio  das  propostas  ao  concurso  de  ideias  para  a  criação  do  logotipo  do

Conselho Municipal da Juventude, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. 

Após a votação, a Presidente do CMJVC solicitou a colaboração da Associação de Estudantes

do Agrupamento de Escolas do Búzio para auxiliar na divulgação desta iniciativa. 

Relativamente ao ponto de situação dos restantes grupos de trabalho, no que toca às reuniões

com as  entidades  para elaboração do diagnóstico da Juventude do concelho de Vale de

Cambra, foi dito pela Presidente do CMJVC que, no período que sucedeu à reunião passada,

até à presente, não foi realizada nenhuma reunião devido à pandemia, contudo, disse que as

mesmas reuniões serão retomadas nos meses que virão. 

No que toca às Redes Sociais, foi referido pela Presidente do CMJVC o arranque das páginas

nas  contas  do  facebook e  do  instagram do  Conselho  Municipal  da  Juventude  de  Vale  de

Cambra. Foi  definido um grupo responsável pela gestão das redes sociais.  A Presidente do

CMJVC lamentou a falta de participação por parte dos elementos que compõem o CMJVC, no

envio  de  informações  solicitadas  previamente  para  a  dinamização  das  páginas  nas  redes

sociais deste órgão. Reforçou novamente o pedido de colaboração de todos para o envio de

informações  sobre  a  associação  que  representam,  de  forma  a  que  estas  sejam  dadas  a

conhecer  ao  público  que  segue  as  páginas,  bem  como  informações  sobre  elementos

patrimoniais das freguesias de residência de cada um dos elementos, assim como a sugestão

de  um  nome  de  um  jovem  talento  residente  em  Vale  de  Cambra.  Estas  informações

correspondem respetivamente a conteúdos para três rúbricas, a saber: 

- “Sabias que?!”; - Tem por objetivo divulgar curiosidades sobre o concelho de Vale de Cambra;

-  “Talentos  Cambrenses”;  -  Divulgar  jovens  que  se  tenham  destacado  por  algum  feito

importante em alguma área (música, saúde, educação, empreendedorismo, cultura, etc.);

- “A minha associação” – Tem por base a divulgação das associações representadas no CMJVC,

bem como as principais atividades que desempenham junto dos jovens;

Posto isto,  a  Presidente do CMJVC pediu  que todos os  elementos do grupo enviassem as

respetivas sugestões até ao final da semana seguinte, de forma a que todas as rúbricas possam

avançar com a periodicidade de publicação de, pelo menos, uma vez por semana. 

Avançando com os trabalhos, a Presidente do CMJVC passou a palavra à equipa que está a

estruturar o inquérito de apuramento de recolha de dados, nomeadamente, das necessidades

dos jovens do concelho de Vale de Cambra, para posteriormente se elaborar um plano de ação

para a juventude. 
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A representante do Grupo Etnográfico “Terras de Cambra” e membro da equipa que está a

elaborar o inquérito, disse que o inquérito está quase finalizado, faltando apenas construir as

últimas ligações para completar a lógica aquando do preenchimento do mesmo. Disse ainda

que  o  inquérito  abrange  quase  todas  as  áreas,  desde  a  educação,  passando pela  cultura,

associativismo,  tempos  livres,  empregabilidade,  habitação,  ambiente,  mobilidade,  entre

outras. Disse ainda que o inquérito se vai adaptando ao longo das respostas, de modo a que,

por exemplo, um jovem de 15 anos não tenha que responder a questões destinadas a um

jovem  de  30.  No  entanto,  como  o  inquérito  é  ainda  extenso,  dado  que  não  obtiveram

contributos  aquando  do  pedido  de  dados  junto  das  entidades,  aquando  das  reuniões

realizadas, sugeriu que o mesmo fosse enviado para todos os membros do CMJVC, de forma a

que estes possam responder e dar os contributos. Sugeriu ainda que se marcasse uma reunião

extraordinária  apenas  para  discussão  e  aprovação  do  inquérito  para  que  se  passasse  à

implementação deste junto dos jovens. Para complementar a apresentação do inquérito, um

outro membro da equipa de trabalho e representante da Associação Académica de Cambra,

Liliana Sofia Almeida da Silva, referiu ainda da possibilidade de este inquérito poder também

ser implementado, focando apenas uma área, em vez de todas as referidas anteriormente.

Dando como exemplo, o facto de se querer focar na recolha de dados sobre os jovens e o

ensino superior, em que é possível ocultar todas as questões relacionadas com outras áreas e

mostrar  apenas aquelas  que estão relacionadas com a  área do ensino superior.  Foi  ainda

sugerido  por  este  membro  da  equipa,  a  distribuição  de  diferentes  perfis  pelos  diversos

membros do CMJVC,  de forma a que se  possam realizar  testes  ao questionário  e  detetar

possíveis falhas, pois a maioria dos membros do Conselho Municipal da Juventude situam-se

em idades entre os 20 e os 30 anos. Os perfis dirão a idade do jovem, a ocupação, aquilo que

gosta, zona de residência e, possivelmente alguma ou outra informação complementar,  de

forma a responder a questões de várias áreas. 

O representante  do Gabinete  de Desporto e  Juventude do Município  de Vale  de Cambra,

Miguel  Alves,  questionou  como  é  que,  com  todas  essas  perguntas  iria  ser  feita,

posteriormente, a análise dos dados recolhidos. O representante do Corpo Nacional de Escutas

– Agrupamento 980 (Cepelos), José Carlos Ferreira Santos, e membro da equipa de trabalho,

respondeu que no final será gerada uma folha de excel com todos os resultados e, onde será

possível filtrar as respostas e gerar gráficos. 

Deste modo foi sugerido, pela Presidente do CMJ, o envio do link de acesso ao inquérito, mas

sem os perfis. Estes podem ser enviados, mas para os membros observadores permanentes,
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que na sua maioria,  não se  enquadram dentro dos limites  de idade do CMJVC.  Quanto à

sugestão  dada  pela  equipa  de  trabalho  sobre  a  reunião  extraordinária  para  recolha  de

feedback, a Presidente do CMJVC sugeriu que se marcasse para a próxima sexta-feira, dia 29

de abril de 2021, às 19h, com a duração máxima de uma hora, apenas para se debater esta

questão.       

 

Ponto 4: Outros assuntos de interesse

Neste ponto, tomou a palavra a  representante da Associação Académica de Cambra, Liliana

Sofia Almeida da Silva, a sugestão de se oferecer algo físico ao professor Nuno Relvas, como

forma de lembrança e agradecimento pela disponibilidade e dedicação para com a realização

do  vídeo  de  promoção do  CMJ.  Disse  ainda  que,  pelo  facto  de  o  Conselho  Municipal  da

Juventude não possuir  orçamento,  por ser  um órgão consultivo,  poderia  não ser algo que

envolvesse muito dinheiro, no máximo entre dois a três euros a cada um, ou então algo feito

pelo grupo que compõe o CMJ e feito de forma gratuita. Acrescentou ainda que, o professor

Nuno fez outras deslocações extra (para além daquelas que foram pedidas), como à aldeia da

Lomba ou à Barragem Eng.º Duarte Pacheco, e que fez com que fosse acrescentado valor ao

vídeo, mostrando desta forma que, para além de jovens dinâmicos, este território também

possui ativos e património que deve ser rejuvenescido. Para além de que era o professor Nuno

que muitas vezes tinha que se adaptar aos horários dos membros do CMJ  e não o contrário,

para além do tempo de edição que este teve que despender. É por isso que, no entender desta

representante,  e  de mais  alguns membros,  como os  representantes  do Grupo Etnográfico

“Terras de Cambra” e da Assembleia Municipal, se deveria de dar algo, não como forma de

pagamento, mas sim, como forma de agradecimento. A representante da JSD – Juventude

Social Democrática de Vale de Cambra, Catarina Almeida Silva, pediu a palavra, tendo dito

concordar com a sugestão dada pela representante da Associação Académica de Cambra e

mostrou  disponibilidade,  em  nome  da  associação  para  contribuir  para  a  compra  dessa

lembrança. 

Assim sendo, a Presidente do CMJVC colocou à votação sobre quem estaria a favor de se

oferecer um agradecimento ao professor Nuno Relvas, tendo sido aprovado por unanimidade

dos presentes, tendo o representante da JP – Juventude Popular de Vale de Cambra, Vicente

Relvas Soares de Almeida, ficado incumbido de tratar deste assunto. 

A Presidente do CMJVC reforçou que existem elementos que têm tido muita preocupação na

execução dos trabalhos, tendo agradecido o esforço que está a ser realizado, tanto pela equipa
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que está a elaborar o inquérito, bem como os elementos que elaboraram o regulamento para

o concurso de ideias para a criação do logotipo do CMJVC. Pediu por isso, aos membros que

neste  momento estão menos sobrecarregados que,  pelo  menos,  deem contributos  para  o

melhoramento do inquérito, e respondam aos pedidos de colaboração para as redes sociais,

ajudando, deste modo, os elementos que se encontram mais sobrecarregados, de forma a que

todos possam trabalhar em conjunto e dar o seu contributo para a continuação dos trabalhos

que se encontram em execução, para que o Plano de Ação da Juventude possa prosseguir, pois

estas são duas fases importantes para a sua elaboração. Foi deixado o alerta pela secretária e

representante do Grupo Etnográfico “Terras de Cambra”, Patrícia Raquel Martins Leite, para

que todos tivessem em atenção em dar resposta aos emails  enviados, bem como algumas

mensagens.

A representante da Associação Académica de Cambra, Liliana Sofia Almeida da Silva, também

pediu a palavra,  tendo referido que a equipa de elaboração do inquérito tem tido imenso

trabalho com ele, e está disponível para a sua manutenção. No entanto, deixou a sugestão

para que entrasse uma outra equipa para se proceder posteriormente à análise dos dados. A

Presidente do CMJVC referiu  que isso já  ficou definido na reunião passada,  no entanto,  a

representante da AAC disse que durante o período que separou as duas reuniões,  não foi

manifestado interesse por parte de nenhum dos membros propostos na reunião passada em

participar nos trabalhos, reforçando a importância da participação nesta questão, de modo a

que não hajam pessoas sobrecarregadas. O representante da Associação Cultural e Desportiva

da Felgueira, Diogo Tavares Fernandes, disse estar disponível para colaborar. A representante

suplente da JSD – Juventude Social Democrática de Vale de Cambra, Catarina Almeida Silva,

disse que, uma vez que a representante efetiva não está presente, não se poderá pronunciar

sobre este  assunto,  no entanto,  referiu  estar  disponível  para  colaborar  enquanto membro

suplente, se fosse necessário.    

Não havendo nada mais a tratar a Presidente do CMJVC agradeceu a presença de todos e deu

por encerrada a nona reunião deste Conselho Municipal  da Juventude de Vale de Cambra

pelas vinte e uma horas e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata pela 2ª secretária

deste órgão, Patrícia Raquel Martins Leite. 
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Presidente do Conselho Municipal da Juventude de Vale de Cambra

Daniela Sofia Paiva da Silva

(Vereadora com o Pelouro da Juventude)

JSD – Juventude Social Democrática

Catarina Almeida Silva

JP – Juventude Popular de Vale de Cambra

Vicente Relvas Soares de Almeida

Assembleia Municipal

________________________________

Diogo Filipe Tavares de Bastos

Grupo de Folclore “Terras de Arões”

________________________________

Eduarda Alexandra Gonçalves Fernandes

Grupo Etnográfico “Terras de Cambra”

________________________________

Patrícia Raquel Martins Leite
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Associação Desportiva e Cultural da Felgueira

________________________________

Diogo Tavares Fernandes

Associação Académica de Cambra

________________________________

Liliana Sofia Almeida da Silva

Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Búzio

________________________________

Constança da Costa Bento

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 508 Arões

________________________________

Patrícia Marques Almeida

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 980 Cepelos

________________________________

José Carlos Ferreira Santos

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 592 S. P. Castelões

________________________________

João Rafael Oliveira Bastos
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