
Conselho Municipal da Juventude de Vale de Cambra – CMJVC 

ATA N.º11 REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE VALE DE CAMBRA

17 de setembro de 2021

Nº3/2021

Pelas dezanove horas e trinta minutos, do dia dezassete de setembro de dois mil e vinte e um,

reuniu o Conselho Municipal da Juventude no salão nobre do Edifício Municipal de Vale de

Cambra, 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.

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);

- Diogo Tavares Fernandes (Associação Desportiva e Cultural da Felgueira);

-  Pedro  Miguel  Pinheiro  Costa  (Associação  de  Estudantes  do  Agrupamento  de  Escolas  de

Búzio);

- Patrícia Marques Almeida (Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 508 Arões);

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

Castelões);
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Membros Observadores Permanentes: 

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

Cambra);

- Liliana Patrícia Duarte Martins (Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vale de Cambra);

Ausências:

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

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

Ordem de trabalhos: 

Período Antes da Ordem do Dia:

a) Tomada de posse dos representantes da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de

Vale de Cambra e da associação de estudantes do Agrupamento de Escolas de Búzio;

b) Informações de interesse do CMJVC;

Período da Ordem do Dia:

Ponto  1: Aprovação das  atas  nº1/2021  e  2/2021,  das  respetivas  reuniões  ordinária  e

extraordinária dos dias 16 de abril de 2021 e 29 de abril de 2021;

Ponto 2: Ponto de situação da elaboração do Plano de Ação do CMJVC;

Ponto 3: Apresentação e análise de iniciativas / medidas a propor à Câmara Municipal;

Ponto 4: Outros assuntos de interesse;

Ponto 5: Aprovação da ata nº3/2021, da reunião ordinária de 17 de setembro de 2021;

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:

a) Tomada de posse dos representantes da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de

Vale de Cambra e da associação de estudantes do Agrupamento de Escolas de Búzio

A Presidente do CMJVC começou por dar início à última reunião deste mandato do CMJVC por

volta  das  dezanove  horas  e  trinta  e  cinco  minuto,  tendo começado por  informar  que  os

seguintes membros deste conselho pediram a justificação da falta e consequente convocatória

dos membros suplentes. A saber: a representante efetiva da JSD pediu a substituição, dado

não poder comparecer por motivos de campanha; a representante efetiva da Associação de

Estudantes do Agrupamento de Escolas de Búzio, não pôde comparecer devido à preparação e
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organização do baile de finalistas; a representante efeitiva do Corpo Nacional de Escutas –

Agrupamento 508 – Arões, não pôde comparecer devido a ter que estar presente numa outra

reunião da associação que representa neste órgão; o representante efetivo do Corpo Nacional

de Escutas  - Agrupamento 980 – Cepelos não pôde comparecer por motivos familiares. No

caso da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vale de Cambra, o representante desta

organização,  designado como Membro Observador  Permanente,  Ricardo  Alexandre  Araújo

Nogueira,  pediu  a  sua  substituição,  tendo  sido  designada  como  representante  desta

instituição, Liliana Patrícia Duarte Martins. 

Por estas razões, a Presidente do CMJVC convidou os representantes por empossar a dirigir-se

à mesa do Plenário (neste caso, o novo representante da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo

de Vale de Cambra e o representante suplente da associação de estudantes do agrupamento

de  escolas  do  Búzio),  que,  após  a  leitura  dos  respetivos  autos  de  tomada  de  posse  pela

Presidente  do  CMJVC,  verificação  das  identidades  e  assinaturas  deste  documento,

consideraram-se empossados estes dois novos elementos do conselho, podendo já assistir à

presente reunião. 

b) Informações de interesse do CMJVC

A Presidente  começou  por  dar  conhecimento  das  informações  enviadas  aos  membros  do

CMJVC entre o período de 29 de abril a 17 de setembro de 2021, que foram as seguintes:

 Dia 7/5/2021 foi enviada informação sobre o Programa Ocupação de Tempos Livres –

OTL 2021, dinamizado pelo IPDJ;

 A 19/5/2021 foi divulgado pelo Gabinete de Inserção Profissional o número de jovens

atendidos neste serviço do Município de Vale de Cambra. Em 2019 foram atendidos

136 jovens. Em 2020 foram atendidos 85 jovens com idades compreendidas entre os

18 e os 30 anos.

 A  11/6/2021  foi  enviada  informação  sobre  a  Cimeira  do  Futuro:  Associativismo  e

Juventude, promovida pela FNAJ e que teve lugar em Ovar a 19 de junho. 

 A  28/6/2021  foi  enviado  convite  a  todos  os  membros  do  CMJVC  para  estarem

presentes na divulgação do novo logotipo do Conselho Municipal da Juventude de Vale

de Cambra, que decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Vale de Cambra.

 A 21/7/2021 foi divulgado o webinar “Desafios e oportunidades da participação dos

jovens”, integrado na programação dos SMF – Youth Days, promovidos pela Câmara

Municipal de Santa Maria da Feira e que decorreu no dia 22/7/2021. 
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 A 21/7/2021 foi  enviado um convite  aos  membros  do  Conselho Municipal  da

Juventude de Vale de Cambra, para representar este órgão e estarem presentes na

apresentação oficial do livro “40 anos de associativismo”, da autoria da Associação

Desportiva e Cultural da Felgueira. 

 Foi enviada a 13/9/2021, a Carta A3 que reflete as 10 ideias principais para melhorar

os  Conselhos Municipais  de Juventude,  e que resultaram do Encontro Nacional  de

Conselhos Municipais da Juventude, decorrido nos dias 23 e 24 de abril de 2021;

 Nº de jovens atendidos no Gabinete de Inserção Profissional no ano de 2019: 136

 Nº de jovens atendidos no Gabinete de Inserção Profissional no ano de 2020: 85 

Ações de promoção do CMJ:

-  Dia  5/5/2021 foi  feita  uma ação  de promoção do  concurso  de  ideias  para  a  criação do

regulamento  do  CMJ,  bem  como  promoção  deste  órgão  junto  de  estudantes  da  Escola

Secundária de Vale de Cambra.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto  1:  Aprovação  das  atas  nº1/2021  e  2/2021,  das  respetivas  reuniões  ordinária  e

extraordinária dos dias 16 de abril de 2021 e 29 de abril de 2021

Iniciado o Período da Ordem do Dia, a Presidente do CMJVC questionou o plenário sobre se

alguém queria teria alguma coisa a acrescentar às atas enviadas para análise. A representante

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

um erro na ata nº1/2021, dizendo que no referido documento, na parte das presenças, são

referidos  os  membros  “efetivos”,  contudo,  a  condição  desta  representante  é  de  membro

suplente  e  não,  efetivo.  A  secretária  e  representante  do  Grupo  Etnográfico  “Terras  de

Cambra”, Patrícia Raquel Martins Leite, explicou que onde diz “membro efetivo” é referente à

associação representada enquanto membro efetivo do CMJVC e não,  ao representante  da

associação / instituição. 

Posto isto, a Presidente do CMJVC colocou à votação da ata nº1/2021, tendo sido aprovada

por  unanimidade  dos  presentes.  Por  ter  estado  ausente  nesta  reunião,  não  vota  o

representante suplente da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Búzio,

Pedro Miguel Pinheiro Costa. 

De seguida, e porque se tratou de uma reunião extraordinária, a Presidente do CMJVC colocou

à votação a aprovação da ata nº2/2021, tendo sido a mesma, aprovada por unanimidade dos
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presentes.  Por  terem estado ausentes  na  reunião referente  à  ata  em aprovação,  não

votam  os  representantes  presentes,  do  Corpo  Nacional  de  Escutas  –  Agrupamento  508  –

Arões, Patrícia Marques Almeida; da Assembleia Municipal, Diogo Filipe Tavares de Bastos; e

da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Búzio,  Pedro Miguel  Pinheiro

Costa. 

  

Ponto 2: Ponto de situação da elaboração do Plano de Ação do CMJVC

A Presidente do CMJVC começou por relembrar a cerimónia, realizada na Biblioteca Municipal

de Vale de Cambra, no passado dia 30 de junho de 2021, com o objetivo da revelação do novo

logótipo do Conselho Municipal da Juventude de Vale de Cambra, resultado do Concurso de

Ideias divulgado por este órgão consultivo. Referiu ainda que a ação correu muito bem, tendo

tido uma boa participação, maioritariamente de jovens do Agrupamento. Referiu ainda que a

vencedora do concurso esteve presente neste evento. Foi ainda dito pela Presidente do CMJVC

que entre a data da divulgação dos resultados do concurso até ao dia de hoje,  foi feita a

vectorização do logótipo, a qual foi enviada por email a todos os membros deste conselho.

Foram enviadas as versões de cor, cinza e preto desta imagem gráfica, que deverão de ser

usadas a partir de agora em todos os documentos, materiais e atos referentes ao Conselho

Municipal da Juventude de Vale de Cambra.

A Presidente do CMJVC deixa ainda um agradecimento especial à loja “OficinaTec” pela oferta

de um equipamento (uns auscultadores sem fios), prémio cedido à vencedora do concurso de

ideias do logótipo do CMJVC.

Relativamente  ao  inquérito  a  aplicar  aos  jovens  do  concelho  de  Vale  de  Cambra  para

apuramento  das  necessidades  e,  posterior  elaboração  do  Plano  de  Ação  do  CMJVC,  a

Presidente  do  CMJVC referiu  que foi  enviado um link  teste  para  todos os  elementos  que

compõem o CMJVC, tendo sido atribuído a cada membro, um perfil próprio, de forma a que

todos os cenários possíveis fossem testados. De todos os elementos, foi referido que o único a

quem não foi atribuído ainda um perfil, foi à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vale

de Cambra, pelo que, a Presidente do CMJVC pediu à nova representante desta instituição,

Liliana Patrícia  Duarte Martins,  que fizessem chegar  com a maior  brevidade,  sugestões  de

alteração ao inquérito, para se proceder aos respetivos melhoramentos, para que este possa

começar a ser divulgado. A representante da Associação Académica de Cambra e membro da

equipa de elaboração do inquérito, Liliana Sofia Almeida da Silva, sugeriu que, em vez de se
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estar a apontar os erros, que se enviasse screenshots das questões onde está um erro, de

forma a facilitar para ambas as partes. 

A Presidente do CMJVC solicitou então essa brevidade, dado ser objetivo na presente reunião,

aprovar-se a globalidade do inquérito para que, no próximo mandato quem ficar,  fazer-se

apenas umas pequenas alterações, e aplicá-lo junto dos jovens durante o próximo ano letivo,

disponibilizá-lo também à comunidade ainda no presente ano civil,  através de plataformas

digitais, como as redes sociais do município e CMJVC, e também no website do Município.

Sugeriu ainda que o mesmo fosse divulgado junto de cada diretor de turma, para que todas as

turmas o preenchessem, bem como,  submete-lo  às  associações do concelho,  para  que os

jovens que integram estes organismos, possam também ter conhecimento e assim, poder-se

obter uma participação massiva.  

A Presidente do CMJVC perguntou ao plenário se alguém teria alguma questão/sugestão a

fazer  sobre  o  inquérito,  pelo  que  ninguém se  manifestou.  Assim  sendo,  o  inquérito  para

apuramento  de  necessidades  dos  jovens  foi  colocado  à  votação,  tendo  sido  aprovado

unanimidade dos presentes, sob pena de poder ter que serem feitos alguns pequenos ajustes

no próximo mandato do CMJVC, nomeadamente, questões ligadas com a construção da lógica

das questões colocadas. 

Relativamente à questão das redes sociais  deste órgão consultivo, a Presidente do CMJVC

começou  por  dizer  que  se  encontram  criadas  contas  nas  redes  sociais  do  facebook,  e

instagram,  sendo  que,  o  trabalho  que  está  em curso,  é  a  dinamização  e  alimentação  de

conteúdos  nas  mesmas.  Referiu  ainda  que  estas  têm  sido  alimentadas  com  notícias  de

interesse para os jovens, no entanto, disse que cada membro do conselho ficou de enviar uma

pequena informação sobre a sua associação, de forma a divulga-la nas redes sociais e dar a

conhecer quem são os jovens que integram este órgão, no entanto, a Presidente referiu que

de  todos  os  elementos,  apenas  chegou  informação  do  membro  representante  do  Grupo

Etnográfico “Terras  de Cambra”.  A representante do Grupo de Folclore “Terras de Arões”,

Eduarda Alexandra Gonçalves Fernandes, referiu que enviaria também essa informação para

alimentação  de  conteúdos  nas  redes  sociais  do  CMJVC.  A  Presidente  do  CMJVC  pediu  e

reforçou novamente a importância da colaboração de todos, na divulgação das associações do

concelho e das suas atividades, para que mais jovens possam ter oportunidade de conhecer o

que é  feito  por  estes  organismos  no concelho  de Vale  de  Cambra e,  caso haja  interesse,

poderem integrar essas mesmas associações.
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A Presidente do CMJVC relembrou as rubricas para dinamizar as páginas das redes sociais.

Uma  delas  é  a  rubrica  “A  minha  associação”,  cujo  objetivo  era  dizer  o  que  determinada

associação /  entidade faz  e  mostrar  uma ou duas fotografias relacionadas  com o  tipo de

atividades desenvolvidas por este organismo. A outra rúbrica era sobre a divulgação de jovens

talento do concelho de Vale de Cambra, no entanto, referiu ser mais importante o envio de

contributos para a primeira rubrica pelos motivos mencionados acima. Deste modo, fez um

último  apelo  para  que  todos  enviassem  estas  informações,  de  forma  a  colocar-se  estas

informações nas redes, com periodicidade mensal, pelo menos. A Presidente informou ainda

que se têm feito algumas publicações com informações de interesse para os jovens, tendo a

última sido sobre a atribuição das Bolsas de Estudo pelo Município de Vale de Cambra. 

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

Miguel Alexandre Santos Alves, pediu o uso da palavra, e apelou à partilha das páginas do

CMJVC, pelos “amigos” de cada um dos membros presentes nesta reunião, dado que, em meio

ano de existência, a página do facebook apenas alcançou 350 “likes”, o que é muito pouco. A

Presidente do CMJVC concordou com o que foi dito e, reforçou o apelo feito por este membro

do CMJVC, tendo acrescentado que, pelo facto de estarmos perante jovens e que, por norma,

dominam bem as  redes sociais,  é  importante  esta partilha,  de  modo a que o CMJVC seja

conhecido por mais jovens do concelho.   

Ponto 3: Apresentação e análise de iniciativas / medidas a propor à Câmara Municipal

Concluído o ponto anterior, a Presidente do CMJVC iniciou este ponto informando que, foi

enviado por e-mail, para todos os membros que compõem este conselho, pelo que, nenhum

apresentou propostas de iniciativas / medidas para propor à Câmara Municipal. Deste modo, a

Presidente questionou o plenário, sobre se algum dos membros presentes, teria propostas de

iniciativas e medidas a propor para apresentação à Câmara Municipal na reunião deste órgão

que decorrerá na próxima terça-feira, dia 21 de setembro, tendo explicado que o objetivo será

a apresentação destas medidas à Câmara, e após as eleições autárquicas, as mesmas serão

analisadas  por  parte  do  novo  executivo,  que  considerará  a  sua  integração  no  orçamento

municipal destinado à juventude para o ano de 2022, ou não. Acrescentou ainda que, tal como

habitualmente, após a aprovação do orçamento em reunião de Câmara, o mesmo terá que ser

apresentado em reunião do CMJVC, para emissão de parecer e, posteriormente, ser submetido

à Assembleia Municipal. Posto isto, a Presidente do CMJVC, Daniela Silva, deu a palavra aos

membros do plenário para sugestão de ideias e/ medidas a propor. 
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O representante da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Búzio, Pedro

Miguel Pinheiro Costa, sugeriu o seguinte: 

- Criação de uma casa da Juventude;

- A criação de um festival de verão dedicado à juventude (nesta a proposta, foi referida, pela

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

Silva, a existência de um evento destinado aos jovens, dinamizado pela Associação Académica

de Cambra, que é o Cambrafest.  A Presidente do CMJVC referiu a existência de uma proposta

elaborada pela Associação Académica de Cambra, no sentido de se criar o “Cambrafest de

Verão”,  podendo  assim  atrair  os  jovens.  Acrescentou  ainda  que  esta  mesma  proposta  se

encontra aguardar condições financeiras, logísticas e sanitárias (fruto da pandemia) para se

passar à implementação deste mesmo projeto).

- Criação de um espaço destinado à prática de desportos ativos (motocross, enduro, btt, entre

outros);

O represente da JP – Juventude Popular de Vale de Cambra, Vicente Relvas Soares de Almeida,

sugeriu o aproveitamento das sugestões que foram entregues no ano passado, e que não

chegaram a ser aproveitadas devido ao contexto pandémico, sendo, nomeadamente, a Feira

do Associativismo,  a  criação  de  uma incubadora de empresas,  a  dinamização cultural  das

aldeias, entre outras. A Presidente do CMJVC, Daniela Silva, referiu que no que toca a este

último ponto já se encontra a ser trabalhado um projeto de dinamização cultural em rede,

liderado pela ADRIMAG, e desenvolvido em conjunto com os municípios que integram a região

das “Montanhas Mágicas”. O projeto tem o nome “Lendas Mil, o Palco das Memórias” e tem

por objetivo a recriação de lendas e costumes dessas aldeias e a sua encenação em locais

improváveis.  No caso do concelho de Vale de Cambra, o evento acontecerá em três aldeias:

durante o primeiro fim de semana de outubro, na aldeia do Trebilhadouro, no segundo fim de

semana  de  outubro,  na  aldeia  da  Felgueira,  e  dia  12  e  13  de  novembro,  na  aldeia  da

Pontemieiro.  Haverá ainda um evento em abril do próximo ano, em São Pedro de Castelões,

sendo que em maio do próximo ano, terá lugar, o grande espetáculo de encerramento, na

antiga fábrica  “Martins e  Rebello”.  A Presidente do CMJVC referiu  ainda que,  esta  é  uma

iniciativa  que  deveria  de  ter  sido  implementada  mais  cedo,  no  entanto,  dado o  contexto

pandémico vivido no ultimo ano e meio, não foi possível realizá-la na data prevista. 

Posto isto, a Presidente do CMJVC, Daniela Silva, perguntou se mais algum elemento quereria

dar alguma sugestão, pelo que, o representante do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento

592 – São Pedro de Castelões, João Rafael Oliveira Bastos, pediu a palavra. Este sugeriu, tal
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como a intervenção anterior do representante da JP, o aproveitamento da sugestão dada

no ano passado, ou seja, a implementação de uma campanha para o associativismo, de modo

a cativar os mais jovens a ter um papel  mais ativo nas suas respetivas comunidades.  Esta

campanha seria feita através de meios digitais, ou através de meios físicos. Esta campanha

seria implementada pelo CMJ, com o apoio da Câmara Municipal e das restantes associações

do concelho de Vale de Cambra. 

Uma  outra  sugestão  dada  por  este  membro  passa  por  implementar  uma  solução  de

arredamento destinada às camadas jovens (género “Porta 65”, mas de âmbito municipal) e

outros incentivos a quem mora no concelho de Vale de Cambra, de modo a fixar a população e

a evitar o êxodo jovem, que se tem tornado cada vez mais uma constante. 

Foi ainda sugerido por outros membros deste CMJVC, outros incentivos, como por exemplo, a

isenção de pagamento de taxas  de água nas  famílias  mais  jovens,  oferta  de voucher’s  de

combustível (de forma a incluir os jovens que vivem no concelho, mas têm que se deslocar

para fora, para trabalhar) ou um sorteio mensal que contemple jovens residentes no concelho

de Vale de Cambra e, que podem ganhar diversos prémios. 

De seguida, a representante do Grupo Etnográfico “Terras de Cambra”, Patrícia Raquel Martins

Leite,  pediu  a  palavra,  tendo  apresentado  como  sugestões  de  iniciativas  /  medidas,  as

seguintes: workshops dados pelas associações nas escolas do concelho, de modo a aproximar

os mais novos ao espírito associativo e a integrar estes órgãos que, muitas das vezes,  são

promotores do desenvolvimento nas comunidades onde se inserem, podendo esta ser uma

ação incluída, na Campanha do Associativismo, proposta pelo representante dos Escuteiros de

São Pedro de Castelões. Nesta ação poderia estar incluído também, um dia aberto dinamizado

por cada uma das associações do concelho. A Presidente do CMJVC referiu que estas ações da

campanha do associativismo poderiam ser viáveis, devendo o CMJVC realizar o convite a todas

as  associações  do  concelho  e,  organizar  deste  modo,  esses  workshop’s  /  dia  aberto  em

parceria com as associações locais. Para além disso, referiu que esta é uma iniciativa simples e

que  poderá  não  envolver  custos  avultados,  contrariando  as  iniciativas  apresentadas

previamente, que teriam obrigatoriamente de ser organizadas pela Câmara Municipal, daí a

razão para a sua não implementação mais cedo. Neste caso, como é algo mais simples, teriam

que  ter  algum  apoio  por  parte  da  Câmara  Municipal,  mas  poderiam  ser  organizadas

praticamente de forma autónoma pelo  CMJ,  podendo a  câmara  contribuir  com algo mais

simples,  como  por  exemplo,  a  divulgação.  A  Presidente  do  CMJVC  referiu  também  a

possibilidade de ser a Câmara Municipal a organizar e ter o apoio do CMJVC. 
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A representante do Grupo Etnográfico “Terras de Cambra”, Patrícia Raquel Martins Leite,

sugeriu ainda como iniciativa a desenvolver junto dos jovens, “Limpar O Vale Mágico”. Tratar-

se-ia de uma iniciativa muito parecida a um projeto que existiu a nível nacional, que era o

“Limpar Portugal”, sendo que, os jovens seriam distribuídos por equipas em várias zonas do

concelho.  Deste  modo,  para  além  da  promoção  da  proteção  e  salvaguarda  ambiental,

estaríamos também a preservar espaços de fruição natural, ao mesmo tempo que, ajudar-se-ia

à  prevenção de outros  flagelos  como a  poluição ambiental.  Para  além disso,  estar-se-ia  a

alargar a oferta do Banco Municipal de Voluntariado, que, de momento, apenas possui ofertas

destinadas  à  área  social,  podendo  deste  modo  captar  mais  jovens  para  este  projeto.  A

Presidente do CMJVC referiu que, no que toca ao Banco Municipal de Voluntariado, apesar da

existência de alguns projetos de voluntariado, a adesão por parte do jovens tem sido muito

pouca,  e  que  estes  só  costumam  a  aderir  a  esse  tipo de  projetos  quando se  encontram

integrados em alguma unidade curricular,  ou outra,  em que os jovens sejam praticamente

“obrigados” a participar. Contudo, referiu a importância da realização deste tipo de iniciativas,

de  modo  a  aumentar  a  participação  dos  jovens  dentro  das  suas  comunidades,  pois  se

inicialmente houverem cinco jovens, provavelmente da próxima vez, já poderão ser dez e por

aí fora. Referiu ainda o exemplo da Cruz Vermelha de Vale de Cambra, que possui um grupo de

jovens voluntários e que poderão até ser impulsionadores de uma iniciativa como esta, ligada

ao voluntariado jovem.  Para além disso,  sugeriu  que esta  iniciativa fosse  promovida pelas

associações locais, de modo a cativar os jovens que as integram. 

Não havendo mais sugestões a apresentar, a Presidente do CMJVC disse que ia considerar as

sugestões apresentadas e apresentá-las na próxima reunião da Câmara Municipal.    

Ponto 4: Outros assuntos de interesse

Sendo esta a última reunião do atual mandato do Conselho Municipal da Juventude de Vale de

Cambra,  a  Presidente  do  CMJVC,  Daniela  Silva,  quis  iniciar  este  ponto,  fazendo  alguns

agradecimentos. Em primeiro lugar agradeceu a presença a todos os que sempre vieram às

reuniões deste conselho durante os últimos dois anos e meio, fazendo com que nunca fosse

necessário adiar uma reunião por falta de quórum. Agradeceu ainda a colaboração de todos os

elementos  que  trabalharam  nos  grupos  de  trabalho  ao  longo  do  inicio  deste  CMJVC,  no

entanto,  deixou  um  especial  agradecimento  ao  membro  deste  conselho,  Patrícia  Raquel

Martins Leite, enquanto secretária deste CMJVC, pelo trabalho realizado, tendo destacado a

sua disponibilidade, empenho e a dinâmica gerada nos grupos de trabalho onde este elemento
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esteve presente, nomeadamente no grupo das reuniões de auscultação com as entidades

ligadas  aos  jovens,  e  no  grupo  da  elaboração  do  inquérito.  Por  isto,  aqui  fica  um

agradecimento especial. A Presidente do CMJVC deixou também um agradecimento especial

ao Agrupamento de Escolas do Búzio,  representado pela Professora Sandra Mónica Bastos

Negrais de Pinho, pela disponibilidade e recetividade na colaboração com o CMJ de Vale de

Cambra. Agradeceu mais uma vez a todos os elementos do CMJVC que tudo deram para que

este projeto funcionasse e, pediu aos que não deram tanto de si, que contribuam mais no

próximo mandato. A representante do Grupo Etnográfico “Terras de Cambra” e secretária do

CMJVC, Patrícia Raquel Martins Leite, pediu a palavra para agradecer as palavras ditas pela

Presidente do CMJVC, dizendo que, durante os dois anos e meio que integrou o CMJVC, tentou

sempre dar o seu melhor para que as coisas corressem sempre da melhor forma, e, para que

todos os objetivos dos grupos por onde passou, fossem cumpridos, contribuindo sempre para

o desenvolvimento do concelho, que também é dos jovens.    

Um outro ponto a abordar nos outros assuntos de interesse, está relacionado com um suposto

almoço /  jantar  convívio,  entre  todos os  membros do CMJ que tomaram posse,  e  que se

encontra  pendente  desde  o  pré-pandemia.  Uma  vez  que  nos  encontramos  no  final  do

mandato  e,  a  situação  pandémica  se  encontra  a  evoluir  favoravelmente,  a  Presidente  do

CMJVC, Daniela Silva, deixou à consideração dos presentes, se estes achariam que faria sentido

a realização de um convívio final, para assinalar o final dos trabalhos do presente mandato e,

encerrá-lo de forma oficial. A representante da Associação Académica de Cambra, Liliana Sofia

Almeida  Silva  sugeriu  que  se  fizesse  um jantar,  dado que,  o  almoço à  partida,  será  mais

complicado para todos, no que toca a disponibilidades.  A Presidente do CMJVC disse que,

sendo jantar, teria que ser, ou a uma sexta-feira, ou a um sábado. No caso de ser almoço, teria

que ser a um sábado, tendo pedido propostas de datas. Os presentes sugeriram que fosse no

próximo dia 1 de outubro, em local a designar posteriormente, devendo ainda de ser enviados

convites  para  todos  os  membros  representantes  efetivos,  suplentes  e  observadores

permanentes, que tomaram posse até à data da presente reunião. A proposta foi aprovada por

unanimidade dos presentes. 

Posto isto, a Presidente do CMJVC questionou se alguém quereria acrescentar algo que não foi

falado. Pediu a palavra o representante do Gabinete de Desporto e Juventude do Município de

Vale de Cambra, Miguel Alexandre Santos Alves, que, em nome de todo o grupo que compõe o

CMJVC, propôs um voto de louvor de agradecimento e reconhecimento por todo o trabalho

desenvolvido pela Presidente do CMJVC, que impulsionou a criação deste órgão consultivo em

11



Conselho Municipal da Juventude de Vale de Cambra – CMJVC 

Vale  de  Cambra  e,  pela  forma  sempre  justa,  imparcial  e  empenhada  que  dirigiu  os

trabalhos. A Presidente do CMJVC agradeceu o gesto e referiu que este, é um trabalho que

tem que ser feito em grupo e que só consegue ser levado a cabo, se todos colaborarem e se

todos participarem. Acrescentou ainda que, o agradecimento que é feito aos membros do

CMJVC, sempre no final das reuniões, é muito importante pois, por mais que a Presidente do

CMJVC possa ser empenhada e impulsionadora, o CMJ não conseguia andar para a frente sem

os seus restantes membros. 

Ponto 5: Aprovação da ata nº3/2021, da reunião ordinária de 17 de setembro de 2021

Por ser previsivelmente, a última reunião do presente mandato e, sob pena de alterações dos

representantes efetivos no próximo mandato do CMJVC, a Presidente do CMJVC propôs a

votação para aprovação da presente ata, referente à presente reunião ordinária de dezassete

de setembro de dois mil e vinte e um, decorrida no salão nobre do edifício municipal de Vale

de Cambra. Foi aprovada por unanimidade dos presentes, sob compromisso de apresentação

da mesma por parte da secretária deste CMJVC no prazo de duas semanas, altura em que será

assinada por todos os membros presentes nesta reunião. 

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

por  encerrada  a  décima primeira  reunião  e  última,  do  primeiro  mandato  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. 

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
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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

Associação Desportiva e Cultural da Felgueira

________________________________

Diogo Tavares Fernandes

Associação Académica de Cambra
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________________________________

Liliana Sofia Almeida da Silva

Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Búzio

________________________________

Pedro Miguel Pinheiro Costa

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 508 Arões

________________________________

Patrícia Marques Almeida

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

________________________________

João Rafael Oliveira Bastos

14


