
ACTA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010. ------------------ 

Aos Trinta dias do mês de Abril do ano de Dois Mil e Dez, reuniu-se 

nas instalações desta Câmara, o Conselho Municipal de Juventude (CMJ), 

convocado pelo Senhor Presidente da Câmara, que preside a este Conselho. -- 

Encontravam-se presentes o Presidente da Câmara Municipal - Prof. 

Humberto da Costa Cerqueira, que também é o Presidente do CMJ, o 

membro da Assembleia Municipal indicado pelo PS – Jorge Rabiço; o 

representante da JS – Hugo Roque; o representante do Grupo de Tamecanos 

de Mondim – Pedro Ramada; o representante da Associação de Estudantes – 

Samuel Peneda. ---------------------------------------------------------------------------- 

Estavam ainda presentes: Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação - 

Prof Tiago Pires, as técnicas superiores dos Serviços de Acção Social Teresa 

Silva e Paula Teixeira e técnica superior Carla Afonso, designada para 

secretariar as reuniões do Conselho Municipal de Juventude. --------------------- 

O representante da Assembleia Municipal indicado pelo PSD e a 

representante da JSD enviaram email e comunicar que não lhes era possível 

estar presentes e a solicitar que lhes fosse justificada a falta, pedidos esses 

deferidos no acto; também o representante da Assembleia Municipal 

designado pelo CDS-PP, contactou telefonicamente a Câmara para comunicar 

que por dificuldades de agenda não conseguiria estar presente, tendo também 

sido justificada a respectiva falta no mesmo acto. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, cumprimentou e deu as 

boas vindas a todos os presentes. ------------------------------------------------------- 

Ponto 1 – Aprovação da acta da reunião anterior. --------------------- 

Uma vez que não estavam presentes na reunião os representantes do 

CMJ que estiveram na primeira reunião, o Senhor Presidente propôs que a 

acta fosse aprovada na reunião seguinte, tendo todos concordado. -------------- 



Ponto 2 – Discussão/balanço sobre as actividades culturais e de 

juventude do 1º trimestre do ano 2010. ------------------------------------------ 

Antes de passar a palavra ao Prof Tiago Pires, para fazer a apresentação 

e balanço das actividades já levadas a cabo pela autarquia, o Senhor Presidente 

salientou a importância do CMJ como órgão que a cada momento dá a sua 

opinião e faz a avaliação das iniciativas que vão sendo promovidas. ------------- 

Dada a palavra ao Prof Tiago, este fez explanação exaustiva das 

actividades já realizadas, explicando o objectivo de cada uma e fazendo o 

balanço sobre o cumprimento das mesmas. ------------------------------------------ 

O Prof Tiago disponibilizou o documento onde constam todas as 

actividades realizadas, o qual será anexo à presente acta e faz dela parte 

integrante. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O representante do GTM disse que por motivos pessoais e 

profissionais não teve oportunidade de marcar presença em todos os eventos 

realizados, no entanto registou que o Rock´n´bee foi um sucesso, e que espera 

que se volte a realizar. --------------------------------------------------------------------- 

Para finalizar este ponto, o Senhor Presidente disse ter intenção e 

interesse claros em que exista dinâmica cultural no concelho, destinada as 

várias faixas etárias de munícipes, no sentido de dar vida à vila e de cativar os 

jovens para permanecerem no concelho e participarem nas actividades 

culturais promovidas. --------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 – Apresentação/discussão sobre as actividades culturais 

e de juventude para o próximo trimestre do ano 2010. ----------------------- 

Mais uma vez o Senhor Presidente passou a palavra ao Prof Tiago para 

que apresentasse o plano de actividades previstas para o próximo trimestre, 

constantes do documento anexo que faz parte integrante da presente acta. ---- 

O representante da Assembleia Municipal designado pelo PS pediu a 

palavra para falar na necessidade de encetar políticas de incentivo ao emprego 

jovem, salientando o PEPAL e a vigilância da piscina municipal; falando ainda 



na possibilidade de haver incentivos à frequência do ensino superior, através 

da atribuição de bolsas de mérito, para transportes ou alojamento. --------------

---- 

Ao nível desportivo, falou da hipótese de a autarquia apoiar uma escola 

de canoagem no Tâmega, para aproveitar o elevado potencial do concelho 

para a prática deste desporto; falou ainda na possibilidade de capitalizar a 

grande presença de cicloturistas no concelho ao Domingo, designadamente 

através da marcação de pontos de encontro e circuitos; a dinamização dos 

polidesportivos concelhios foi também apontada como uma boa forma de 

incentivar à prática desportiva; sugeriu ainda a colocação de um link na página 

da Câmara destinado ao CMJ, onde seriam colocadas as actas e outras 

informações, bem como poderiam ser aduzidas sugestões. ------------------------ 

O Senhor Presidente respondeu à intervenção do representante da 

Assembleia Municipal designado pelo PS, dizendo que relativamente à 

dinamização dos polidesportivos, estes terão de sofrer algumas intervenções 

em termos de obras, e que será inscrita uma verba no orçamento para esses 

melhoramentos; no que respeita à Escola de canoagem, saudou a ideia 

desafiando o GTM a apresentar uma proposta e um plano da escola para ser 

analisado pelos Serviços Camarários; relativamente à questão do link do CMJ, 

disse que já estava a ser pensado pelo Gabinete de Comunicação e Imagem. -- 

 Relativamente à actividade da Semana da Juventude, o Senhor 

Presidente passou a palavra à Dra Teresa Silva para que expusesse o Programa 

da Semana da Juventude. Esta explicou que este ano a Semana da Juventude 

iria decorrer nos dias 5, 6 e 7 de Maio, com um conjunto de painéis de debate, 

subordinados aos temas da pobreza e exclusão social, sexualidade e orientação 

vocacional, bem como por uma componente mais lúdica como um work-shop 

de DJ´s. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 – Discussão sobre o voluntariado jovem. --------------------- 



O Senhor Presidente solicitou à técnica Paula Teixeira que explicasse 

quais as medidas tomadas pela autarquia a propósito do Voluntariado Jovem. - 

Esta técnica explicou que estava em fase de implementação o Banco 

Local de Voluntariado de Mondim de Basto, do qual o Município é a entidade 

enquadradora. O BLV tem como objectivo cruzar informação entre entidades 

que necessitem da colaboração de voluntários e pessoas que estejam 

interessadas em praticar o voluntariado. No fundo a Câmara recolherá a 

inscrição de entidades e voluntários, traçará os respectivos perfis e encaminhá-

los-á de acordo com esse mesmo perfil. ----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente terminou este ponto convidando todos os jovens 

presentes a participar nas acções de formação que serão promovidas na fase 

de implementação do BLV ou mesmo posteriormente, bem como comunicar 

às respectivas estruturas representadas tal possibilidade. --------------------------- 

Ponto 5 – Outros assuntos de interesse. -------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção. ----------------------------------------------- 

 Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente acta que depois de 

lida e aprovada, vai ser por ele assinada e por mim, Carla Afonso, nomeada 

para secretariar a presente reunião. ---------------------------------------------------- 
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