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ATA AM Jovem 
14 de dezembro 2022 
N.º 01/2022-2023  

 

 
No dia 14 de dezembro de 2022 reuniu, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, 
a Assembleia Municipal Jovem de Ílhavo, para a realização da sua primeira Sessão Ordinária. 
A Sessão foi presidida pela Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo que contou com a 
presença do seu Presidente, Paulo Pinto dos Santos, e dos Secretários, Pedro Troia e Irene 
Ribau. 
A lista dos 41 alunos que marcaram presença na Sessão (registou-se uma ausência) está 
referenciada no Termo de Posse anexo à presente ata. 
Por parte do Executivo Municipal marcaram presença na Sessão o Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo, João Campolargo, os dois Vereadores em Regime de Permanência e 
Exclusividade, João Diogo Semedo e Mariana Ramos, e os Vereadores em Regime de Não 
Permanência, Tiago Lourenço e Sérgio Lopes. 

 
A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1. "Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal Jovem de Ílhavo". 
 

Ponto 2. "Eleição dos Secretários da Mesa da Assembleia Municipal Jovem". 
 

Ponto 3. "Criação da Semana Municipal Jovem". Proposta do Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Encarnação. 
 

Ponto 4. "Promoção de mais e melhor Escola". Proposta dos eleitos do 2.º Ciclo do 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. 
 

Ponto 5. "Criação de melhores condições de acessibilidade para todos (segurança e 
sustentabilidade)". Proposta dos eleitos do 3.º Ciclo do Agrupamento de Escolas da Gafanha 
da Nazaré. 
 

Ponto 6. "Proteção dos animais para uma sociedade mais responsável". Proposta dos eleitos 
do 3.º Ciclo do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. 
 

Ponto 7. "Promoção da saúde no nosso concelho". Proposta dos eleitos do Secundário do 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. 
 

Ponto 8. "Reforço dos Pontos de Recolha de Resíduos Urbanos". Proposta dos eleitos do 2.º 
ciclo do Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 
 

Ponto 9. "Dinamizar culturalmente e desportivamente o Concelho". Proposta dos eleitos do 
3.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 
 

Ponto 10. "Fluidez de trânsito e segurança; redução da poluição". Proposta dos eleitos do 3.º 
ciclo do Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 
 

Ponto 11. "Criação de um programa de mentoria (não remunerada) em empresas/ instituições 
da zona". Proposta dos eleitos do Secundário do Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 
 
 
ABERTURA DA SESSÃO 
 
Na abertura da Sessão, o Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas aos alunos 
eleitos como representantes dos respetivos Agrupamentos de Escola e ciclos de ensino, nesta 
primeira Sessão da Assembleia Municipal Jovem de Ílhavo, agradecendo igualmente o 
empenho das Diretoras dos Agrupamentos, que desde a primeira hora abraçaram esta 
iniciativa, e dos Professores que acompanharam os alunos nos trabalhos de preparação desta 
sessão. 
Saudou ainda o Executivo Municipal presente, através do Presidente da Câmara Municipal, 
entidade que é, igualmente, parceira e copromotora do projeto. 
Nesta abertura da Sessão, deu ainda as boas-vindas aos Líderes dos grupos Municipais da 
Assembleia Municipal de Ílhavo, aos Presidentes de Junta de Freguesia, ao Presidente da 
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Associação Nacional de Assembleias Municipais, Albino Almeida, e ao coordenador do CVEL, 
Ferreira Ramos. 
 
O Presidente da AM Jovem destacou este momento importante para a democracia de Ílhavo, 
com a concretização desta iniciativa de cidadania e participação cívica, dois dias após a data, 
12 de dezembro, que assinala a primeira eleição autárquica em Portugal e o Poder Local 
como o conhecemos atualmente, com a Assembleia e Câmara Municipal e as Juntas de 
Freguesia. Foi há 46 anos que esta orgânica foi implementada após o 25 de Abril. 
Explicou, em seguida, o que é, como se organiza e como funciona uma Assembleia Municipal: 
a autonomia dos eleitos, sufragados nas eleições autárquicas, segundo o método de Hondt; 
a sua distribuição pelos Grupos Municipais; a definição e as competências do órgão 
deliberativo; o processo de eleição da Mesa (entre os pares), entre outros. 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, no uso da palavra, saudou os presentes. Focou 
a sua intervenção na apresentação do poder executivo, que sustenta a organização, papel e 
competências da Câmara Municipal. 
Em primeiro lugar, reforçou a importância de que se reveste a legislação que suporta o 
Regime Jurídico do Poder Local, lançando o desafio aos alunos e às Escolas para que 
trabalhem e estudem o universo legislativo, nomeadamente a Constituição da República 
Portuguesa e os diplomas Lei n.º 29/87 (Estatuto dos Eleitos Locais); Lei n.º 169/99 
(Competência e Funcionamento dos Órgãos Locais); Lei n.º 5-A/2002 (1.ª alteração à Lei n.º 
169/99); Lei n.º 75/2013 (Regime Jurídico das Autarquias Locais). 
Reforçou, em seguida, com recurso ao tema proposto para esta sessão da AM Jovem - "Este 
Município também é meu" - a importância da participação ativa, cívica e de intervenção 
pública dos jovens na comunidade, com propostas diferentes de governação local. 
Por último, para além da apresentação dos membros do Executivo, apresentou, de forma 
breve, o processo eleitoral autárquico e a representatividade sustentada no método de Hondt, 
o papel, missão e competências do Órgão Executivo, a Câmara Municipal, para além da 
estrutura e organização dos serviços municipais. 
 
Concluído o período de abertura da Sessão e da apresentação dos Órgãos Autárquicos - 
deliberativo (Assembleia Municipal) e executivo (Câmara Municipal) o Presidente da 
Assembleia Municipal Jovem deu lugar ao processo de chamada dos alunos eleitos e à 
respetiva Tomada de Posse, cujo Termo se anexa à presenta Ata. 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Presidente da Mesa questionou se havia alguma intervenção enquadrada no Período de 
Antes da Ordem do Dia, tendo-se registado 8 intervenções dos alunos eleitos pelo 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré (AEGN) e 3 Votos de Louvor subscritos pelo 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. 
 
Laura Popa (2.º ciclo – 5.º ano, AEGN): Propôs ao Município a dinamização, em articulação 
com os Agrupamentos, de uma campanha alargada de sensibilização para a temática do 
bullyng junto de toda a Comunidade, especialmente nas Famílias. 
 
Afonso Cunha (2.º ciclo – 6.º ano, AEGN): Demonstrou preocupação pelo desperdício 
alimentar nas cantinas escolares. Solicitou ao Executivo que acompanhe o serviço e 
providencie junto da empresa no sentido de uma melhor seleção dos produtos a incluir nas 
ementas, manifestando, ainda, o desejo de ver alterado o espaço e o tempo de refeição nas 
Escolas promovendo o convívio entre os alunos e evitando a necessidade dos alunos 
almoçarem demasiado depressa. 
 
Tomas Darius Paun (3.º ciclo – 7.º ano, AEGN): Propôs ao Município que plante mais flores 
e, através de várias campanhas, que sensibilize os cidadãos para o fazerem também. 
 
William Madi (3.º ciclo – 8.º ano, AEGN): Considerando as preocupações globais que se 
centram na economia das energias fósseis, na fatura energética e nas consequências das 
alterações climáticas, questionou sobre "Qual a política que o Município está a promover para 
tornar os edifícios públicos mais sustentáveis utilizando as chamadas “energias limpas”?". 

 



 

DI.09.002.V00 
Pág. 3 de 12 

Domingos Félix (3.º ciclo – 9.º ano, AEGN): Para que a imagem das praias do Município 
não seja afetada, perguntou "Quais as ações que o Executivo está a realizar para que a 
próxima época balnear corra melhor?". 
 
Catarina Amaral (10.º ano, AEGN): Apresentou algumas propostas e alternativas para o 
problema da acessibilidade à Praia da Barra. 
 
Nickolas Prata (11.º ano, AEGN): Demonstrou preocupação por existirem zonas no 
Município com contentores cheios de lixo e que mostram que os cidadãos não fazem uma 
separação criteriosa a esse mesmo lixo. Questionando sobre que ações estão planeadas para 
contrariar estas situações. 
 
Rui Lopes (12.º ano, AEGN): Em nome dos alunos do ensino secundário, apresentou a visão 
sobre as zonas de lazer. Dos poucos espaços que há para usufruir verificam que alguns deles 
necessitam de melhorias, com intervenção imediata: mais iluminação, limpeza e abertura dos 
WC, bebedouros junto aos campos de jogos, o verdete dos campos de ténis que os tornam 
escorregadios. 
 
Executivo Municipal: Em resposta às intervenções efetuadas pelos alunos autarcas, o 
Presidente da Câmara teceu as seguintes considerações: 
(Zonas de Lazer) Quanto à iluminação pública, o Município tem vindo a investir na chamada 
tecnologia Led em quase 9 mil pontos de iluminação pública. 
Em relação à limpeza dos espaços e balneários, é objetivo da Câmara Municipal continuar a 
realizar o trabalho diário que permita manter os espaços públicos nas melhores condições 
para serem usados pelos munícipes. 
Há uma preocupação da Câmara em relação aos bebedouros públicos porque podem ser 
pontos de fuga e de consumo incontrolável de água potável que é, nesta altura, um bem 
escasso e essencial à vida. 
(Limpeza balnear) Quanto à questão da limpeza das praias e dos passadiços, frisou que o 
principal objetivo dos passadiços não é a sua utilização pedonal e de lazer. É essencialmente 
um mecanismo de defesa e proteção da orla costeira. No entanto, a política da Câmara será 
manter todo o esforço e investimento, dentro dos limites orçamentais, na manutenção das 
estruturas para que as pessoas possam continuar a usufruir dos passadiços. Em relação à 
limpeza das praias, essa é uma ação regular, contratualizada com a SUMA, quer no período 
balnear, quer fora dele, como acontecerá nas férias de Natal. No entanto, essa 
responsabilidade não pode recair apenas na Câmara Municipal; ela também depende das 
atitudes dos cidadãos. 
A interdição da praia do Jardim Oudinot acontece por uma imposição de natureza sanitária, 
defendendo, em primeiro lugar, a saúde pública e o bem-estar dos cidadãos. Em função das 
análises regulares que são efetuadas à as avaliações posteriores que, por força da alteração 
da qualidade da água, podem, ou não, interditar aquele espaço. A Câmara Municipal está a 
projetar a abertura de um novo canal que permita uma maior circulação da água naquele 
ponto. 
(Refeições escolares) Em resposta à intervenção sobre o desperdício alimentar, o 
Presidente da Câmara informou que a Autarquia e a empresa Gertal estão a elaborar um 
estudo e relatório sobre o desperdício alimentar produzido pelas refeições escolares. Não se 
trata apenas de um desperdício alimentar quando a refeição é à base de peixe. Há alunos, 
nas escolas, que não comem legumes, saladas, batata, etc., apesar do esforço que a 
nutricionista da Câmara Municipal e a equipa de nutricionistas da empresa fazem para 
proporcionar refeições diversificadas, saudáveis e equilibradas. A Câmara Municipal 
procurará melhorar o serviço de fornecimento das refeições escolares, mas cabe também aos 
alunos a responsabilidade da gestão da alimentação que é fornecida e colocada em cada 
prato. 
A melhoria das ementas, nomeadamente na vertente do peixe, será uma preocupação da 
Câmara, mas estará dependente do valor do custo atribuído a cada refeição. 
(Ambiente) O Presidente da Câmara frisou que o Município tem tido preocupações claras 
com as questões ambientais. Já há muito anos, não é só hoje. Apelou ao sentido de 
responsabilidade também dos alunos na promoção e divulgação, junto das famílias, do ciclo 
de amigos e na comunidade, dos valores e princípios ambientais, com os quais muitos já 
contactaram através dos vários projetos da iniciativa EcoEscola. 
O Município tem mais oferta de recolha do que as necessidades efetivas; há capacidade de 
recolha de oleões, mas não há quem os utilize; há muito ecopontos e que são substituídos 
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sempre que se apresentam deteriorados e degradados. Só que, naquilo que são os resíduos 
urbanos, continua-se a assistir muita falta de responsabilidade das pessoas. Há muito pouco 
cuidado com a seleção e separação dos resíduos. No contentor, permanentemente, são 
encontrados resíduos que deveriam ter sido colocados nos respetivos ecopontos.  
(Mobilidade e Acessibilidade) Na sequência da questão com a deslocação dos alunos para 
as escolas com recurso à bicicleta, implicando mais segurança e vias dedicadas, foi devolvido 
o apelo. O Censos de 2021 reflete uma redução significativa do número de utilizadores da 
bicicleta nas deslocações diárias (emprego e escola). O Município está a piorar nessa área, 
quando foi feito um esforço e um trabalho de todos em sentido contrário, com mais pistas 
cicláveis, mais acessos criados, mais passeios e mais zonas pedonais desde 2011. 
A Câmara Municipal vai manter a preocupação com a mobilidade e procurar estar mais atenta 
às questões relacionadas com as envolventes às Escolas e o trânsito rodoviário. É importante 
que os alunos levem essa preocupação também para o seio das suas famílias. 
 
O Presidente da Câmara Municipal terminou o período de respostas às solicitações 
apresentadas, dando uma nota final a todos os alunos. A Câmara Municipal tem espaços, 
mecanismos e ferramentas, nomeadamente as digitais, que permitem uma participação e uma 
interação permanente entre os cidadãos - vocês jovens - e a estrutura municipal e o Executivo. 
No caso da mobilidade, a Câmara acolhe todas as propostas relacionadas com a Mobilidade 
Urbana para todo o Município, já que há uma vontade política em melhorar, 
consideravelmente, esta área como resposta para um melhor futuro. 
 
Antes da conclusão do PAOD o Presidente da Câmara solicitou à Mesa uma breve 
intervenção para referência a um aspeto que foi exposto e que não foi respondido. 
(Espaços Verdes) Há uma forma diferente de tratar dos espaços verdes nesta governação. 
Temos espaços com muita relva, mas a Câmara Municipal quer criar muita arborização e 
queremos contemplá-los com tudo aquilo que foi referido pelo Tomás: flores, arbustos, 
espécies que não precisem de grande intervenção e manutenção, nomeadamente diminuindo 
o consumo de água. 
(Sustentabilidade) Há a vontade do Executivo em dotar algumas estruturas municipais com 
equipamentos energéticos sustentáveis, concretamente com a instalação de painéis 
fotovoltaicos, aguardando-se a possibilidade de candidaturas a Fundos Comunitários para 
financiamento da primeira Comunidade energética dos Municípios do país e que nascerá, 
aqui, em Ílhavo. Para além dos edifícios municipais, há a perspetiva de equipar as Piscinas 
Municipais e outros Equipamentos Desportivos, e as Escolas com estes equipamentos 
energéticos. 
 
 
Votos de Louvor 
 
Foram apresentados à Mesa três Votos de Louvor subscritos pelo Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Nazaré que se indicam, constando o seu conteúdo dos anexos à presente Ata, 
pelo que se dispensa a sua transcrição completa. 
 
Voto Louvor apresentado pelo Grupo Municipal do Ensino Secundário do Agrupamento de 
Escolas da Gafanha da Nazaré, pelo reconhecimento do papel dos alunos e da Direção 
do Agrupamento na promoção do uso da bicicleta como motor de mobilidade suave, através 
dos projetos GafeBike Lab, Smart Air Lab, Jovens Repórteres do Ambiente e Eco-Escolas, 
entre outros. 
Não havendo intervenções o Voto de Louvor foi colocado à votação do Plenário, tendo sido 
aprovado por Unanimidade. 
 
Voto Louvor apresentado pelo Grupo Municipal do 2.º Ciclo do Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Nazaré, pelo reconhecimento do papel do Executivo Municipal na qualidade 
das instalações desportivas e infraestruturas envolventes, disponibilizadas, na escola Básica 
da Gafanha da Nazaré, para a prática desportiva dos alunos do 2.º Ciclo. 
Não havendo intervenções o Voto de Louvor foi colocado à votação do Plenário, tendo sido 
aprovado por Unanimidade. 
 
Voto Louvor apresentado pelo Grupo Municipal do 3.º Ciclo do Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Nazaré, pelo reconhecimento do papel da Assembleia Municipal de Ílhavo na 
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promoção da iniciativa Assembleia Municipal Jovem como espaço de debate para os jovens 
estudantes dos Agrupamentos de Escolas do Município. 
Não havendo intervenções o Voto de Louvor foi colocado à votação do Plenário, tendo sido 
aprovado por Unanimidade. 
 
 
ORDEM DO DIA 
 
Terminado o PAOD, o Presidente da Assembleia Municipal Jovem abriu o Período da Ordem 
do Dia, com a discussão do Ponto 1 da Ordem do Dia: 
 
Ponto 1. "Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal Jovem de Ílhavo". 
Antes de passar à aprovação do documento que foi, previamente, enviado para os 
Agrupamentos de Escolas, o Presidente da AM Jovem questionou o plenário no sentido de 
saber se existia algum deputado eleito que quisesse intervir. 
 
Ana Marta Teles (Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação / AEGE): A deputada 
jovem alertou para algumas gralhas presentes no documento enviado, que não interferem no 
sentido de voto do Agrupamento, mas que entende ser importante corrigir. 
No n.º 1 do artigo 1.º, falta referir o 3.º Ciclo e no n.º 1 do artigo 28.º surge a palavra "coma" 
que deverá ser "com a". 
 
Registadas a sugestões de correção dos lapsos, o Presidente da Assembleia Municipal 
Jovem colocou à votação a Proposta de Regimento da Assembleia Municipal Jovem de 
Ílhavo, tendo a mesma sido aprovada por Unanimidade. 
 
 
Ponto 2. "Eleição dos Secretários da Mesa da Assembleia Municipal Jovem". 
 
O Presidente da AM Jovem questionou os Grupos Municipais se existiam listas com propostas 
de candidatos, tendo sido apresentadas, à Mesa, três listas para eleição do 1.º e 2.º 
Secretários da Mesa da Assembleia Municipal Jovem. 
Antes do processo de votação, o Presidente da Mesa sublinhou que, segundo o Regimento, 
é na primeira sessão de cada ano que são eleitos os Secretários da Mesa da Assembleia 
Municipal Jovem, que entram em funções na sessão seguinte. 
No entanto, é intenção do Presidente da Mesa que os jovens deputados que forem eleitos 
acompanhem desde este momento os trabalhos da sessão integrando a Mesa da Assembleia. 
As listas ficaram ordenadas da seguinte forma: 
Lista A do Agrupamento de Escolas de Ílhavo (AEI); 
Lista B do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré (AEGN); 
Lista C do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação (AGNE). 
Contados os 41 votos, o resultado apurado foi o seguinte: Lista A 10 com votos; Lista B 21 
com votos e Lista C com 10 votos. 
Assim, foi eleito o Jovem Deputado Rui Pedro Balacó Lopes como 1.º Secretário e a Jovem 
Deputada Kelly Priscilla Pereira Cardoso como 2.º Secretária da Mesa da Assembleia 
Municipal Jovem de Ílhavo, representando o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. 
 
 
Antes de dar continuidade à Ordem de Trabalhos, a Mesa propôs a alteração da ordenação 
de discussão das propostas para que houvesse uma maior alternância na sua apresentação. 
 
Ponto 7 "Promoção da saúde no nosso concelho" (AEGN). 
A Proposta apresentada é apensa à presente Ata. 
 
Deputados Jovens do Ensino Secundário do Grupo Municipal Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Nazaré. 
Propuseram ao Executivo Municipal a criação de um ginásio municipal, considerando que 
seria uma mais valia para os jovens e os seniores na promoção da saúde, física e mental, 
através da atividade física orientada por especialistas. 
A jovem deputada Kelly Cardoso apresentou o testemunho pessoal da falta de médico de 
família e a dificuldade no acesso aos cuidados primários médicos nos Centros de Saúde. 
Foi questionado qual o papel mediador da Câmara Municipal nesta realidade.  
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Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo 
Na apreciação da proposta apresentada, o presidente do Executivo Municipal, em relação à 
proposta dos ginásios municipais, referiu que o Município já tem alguns equipamentos que 
podem funcionar nesta vertente, nomeadamente os que estão ao ar livre, de utilização 
pública, como os parques geriátricos que servem para todas as idades. 
Não há, neste momento, a perspetiva da Câmara Municipal em implementar um ou vários 
ginásios municipais, até porque não existe nenhum projeto e estudo na Autarquia que 
concretize essa ideia. Há ainda o cuidado que o Município tem que ter de não criar contextos 
que colidam com o legítimo interesse e atividade dos privados e entrem numa desleal 
concorrência, porque é da maior importância para o Município que a economia e o comércio 
cresçam e sejam dinâmicos. 
Em relação à questão da saúde, o Presidente da Câmara Municipal informou os jovens 
deputados que está em curso o processo de descentralização nesta área (explicando 
igualmente o que significa, grosso modo, a descentralização), mas que não transfere 
competências na vertente dos profissionais da saúde, nomeadamente em relação aos 
médicos e à gestão dos serviços/equipamentos de saúde (como os Centros de Saúde e 
Unidades de saúde Familiar). Ficou, no entanto, o compromisso por parte do Presidente da 
Câmara de remeter a preocupação apresentada aos responsáveis locais pelo setor da saúde. 
Referiu que percebe as inquietações dos cidadãos, mas é um facto que os Centros de Saúde 
vivem as contingências da lotação e da falta de profissionais alocados. 
Ficou o registo das duas propostas que irão ser analisadas e avaliadas pela Câmara Municipal 
para que possam, proximamente, terem a devida resposta, sendo que o primeiro ponto fica, 
para já, fechado para uma oportunidade mais avalizada. 
 
Vereadora da Câmara Municipal de Ílhavo com o Pelouro da Saúde, Mariana Ramos 
Destacou, da proposta apresentada, o papel da Câmara Municipal enquanto entidade 
mediadora, porque, neste processo da saúde, é importante vincar essa referência. 
A proposta apresentada destaca-se pelas questões elencadas que são muito importantes 
para todos enquanto comunidade. 
Infelizmente, as soluções pretendidas não são da responsabilidade direta da ação e 
intervenção da Câmara Municipal (ou de qualquer oura Câmara Municipal). 
Enquanto órgão autárquico, o papel da Câmara Municipal é de sensibilizar o Ministério da 
Saúde para estas preocupações legítimas dos munícipes. 
 
Concluído o período de discussão, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal Jovem 
colocou à votação o Ponto 7 da Ordem do Dia - "Promoção da saúde no nosso concelho" 
- apresentado pelos jovens deputados do ensino secundário do Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Nazaré. 
A proposta foi aprovada por Unanimidade. 
 

 
Ponto 11 "Criação de um programa de mentoria (não remunerada) em empresas/ 
instituições da zona" (AEI). 
A Proposta apresentada é apensa à presente Ata. 
 
Deputados Jovens do Ensino Secundário do Grupo Municipal Agrupamento de Escolas 
de Ílhavo. 
Acreditam que a proposta que apresentaram é muito vantajosa para os jovens do Município. 
Consiste na criação de um programa de mentoria (não remunerada) em empresas/ 
instituições da zona. Este projeto pretende que o jovem selecionado possa fazer uma 
aprendizagem integrada no mundo de trabalho. 
 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo 
O presidente da Câmara Municipal felicitou a forma como foi apresentada a proposta e o seu 
conteúdo, referindo que a proposta será assumida pela Câmara Municipal e avaliada pelo 
Executivo e pelas estruturas municipais. 
Foram ainda referidos os programas de estágio que já existem na Câmara Municipal, como o 
PMOTL e o PMBET, sendo que este último, com a duração de um ano, pode ser realizado na 
Câmara Municipal ou em entidade externa, com os encargos suportados pela autarquia. 
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Salientou que são os contributos de todos os jovens eleitos, com as propostas que 
apresentarem, que irão enriquecer o trabalho da Divisão da Juventude da Câmara Municipal 
de Ílhavo. 
A envolvência da Autarquia, dos Jovens e das Empresas é o que a Câmara Municipal 
pretende. Foi neste sentido que a Câmara criou o setor do empreendedorismo que está sob 
alçada da Vereadora Mariana Ramos. 
O Presidente da Câmara mostrou-se disponível para trabalhar com os jovens deputados 
proponentes do projeto, a partir e segunda ou terça-feira seguintes. 
 
Concluído o período de discussão, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal Jovem 
colocou à votação o Ponto 11 da Ordem do Dia - "Criação de um programa de mentoria 
(não remunerada) em empresas/ instituições da zona" - apresentado pelos jovens 
deputados do ensino secundário do Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 
A proposta foi aprovada por Unanimidade. 
 
 
 
Ponto 3 "Criação da Semana Municipal Jovem" (AEGE) 
A Proposta apresentada é apensa à presente Ata. 
 
Deputados Jovens do Grupo Municipal Agrupamento de Escolas da Gafanha da 
Encarnação. 
Propuseram a criação da Semana Municipal Jovem no Concelho de Ílhavo para que os jovens 
usufruam de um cartaz cultural direcionado para a sua faixa etária, quer a nível da dança, da 
música, do teatro ou mesmo de exposições. E ainda encontros desportivos com os alunos 
dos três agrupamentos, que poderiam passar por futebol misto, vela, minigolfe e voleibol de 
praia. 
 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo 
Referiu que a Câmara Municipal já promove o Mareato, uma iniciativa dedicada aos jovens 
que já teve outros nomes, noutros mandatos. A Câmara poderá inserir as ideias apresentadas 
na programação do evento, disponibilizando as técnicas do setor da Juventude da Autarquia 
para realizarem a respetiva mediação com os jovens deputados. 
Alertou para o facto da Câmara Municipal já desenvolver uma conjunto de atividades culturais, 
desportivas e sociais dedicadas à comunidade escolar, sendo importante é a participação e 
a presença dos jovens nesses momentos. 
Como exemplo, o Presidente da Câmara destacou a realização recente do festival LEME que 
teve uma baixa adesão dos jovens, apesar de maioritariamente gratuito. 
Apesar de acolher, com todo o agrado, a proposta apresentada, apela a um maior 
envolvimento dos jovens nas atividades que o Município tem preparado e tem promovido. 
O Presidente da Câmara Municipal deixava, por fim, um repto às Escolas, nomeadamente às 
suas direções de agrupamentos: Qual a melhor data ou datas para a realização de uma 
semana da juventude ou do próprio Mareato? 
 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação (AEGE) 
Como complemento à apresentação da proposta, o Grupo Municipal Jovem do AEGE referiu 
que a Semana da Juventude teria carácter obrigatório e aconteceria na última semana de 
aulas do ano letivo (3.º período / 2.º semestre) 
 
Concluído o período de discussão, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal Jovem 
colocou à votação o Ponto 3 da Ordem do Dia - "Criação da Semana Municipal Jovem" - 
apresentado pelos jovens deputados do Agrupamento de Escolas da Gafanha da 
Encarnação. 
A proposta foi aprovada por Unanimidade. 
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Ponto 4 "Promoção de mais e melhor Escola" (AEGN) 
A Proposta apresentada é apensa à presente Ata. 
 
Deputados Jovens do 2.º Ciclo do Grupo Municipal Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Nazaré. 
Questionaram o Executivo Municipal sobre o plano do Município para uma solução imediata, 
com intervenções pontuais que melhorem as instalações e o ambiente de trabalho nas 
Escolas. 
 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo 
Concordou que nesta área há ainda um caminho a percorrer, principalmente para ultrapassar 
as ações meramente corretivas e de manutenção pontuais. 
O que a Câmara Municipal deseja é que a Gafanha da Nazaré tenha uma nova escola a médio 
prazo para o 2.º Ciclo, reabilitando a existente, mas dando-lhe as condições de uma escola 
nova. Até ao final do primeiro trimestre de 2023, março, o Presidente da Câmara espera ter 
os projetos elaborados e finalizados para candidatura a fundos europeus. 
No que respeita ao alerta em relação à limpeza, o Executivo vai estar mais atento, solicitando 
uma maior disponibilidade dos seus funcionários e prevendo uma melhoria do rácio dos 
técnicos operacionais existentes. 
 
Na segunda ronda de intervenção, o Presidente da Câmara Municipal referiu que pensava 
que o ponto, para além do que foi exposto, estaria mais diretamente relacionado com a 
Educação. Apelou aos Jovens Deputados que tudo o que sintam que possam ser melhorias 
ao serviço de educação municipal transmitam à Câmara Municipal, através das várias 
plataformas e meios de contacto, para melhorar e enriquecer no Serviço Municipal de 
Educação para 2023-2024. 
O Presidente da Câmara Municipal afirmou que gostaria de chegar a setembro e, quando 
reunisse com as Diretoras das Escolas, apresentar um novo Plano de Educação com os 
contributos dos jovens alunos. 
 
Concluído o período de discussão, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal Jovem 
colocou à votação o Ponto 4 da Ordem do Dia - "Promoção de mais e melhor Escola" - 
apresentado pelos jovens deputados do 2.º ciclo do Agrupamento de Escolas da Gafanha da 
Nazaré. 
A proposta foi aprovada por Unanimidade. 
 
 
Ponto 8 "Reforço dos Pontos de Recolha de Resíduos Urbanos" (AEI) 
A Proposta apresentada é apensa à presente Ata. 
 
Deputados Jovens do 2.º Ciclo do Grupo Municipal Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 
Propuseram a colocação de contentores de depósito de biorresíduos junto aos pontos 
existentes de recolha do lixo indiferenciado e de ecopontos, para serem levados para um 
centro de compostagem. As grandes vantagens deste processo relacionam-se com a 
diminuição do volume de lixo indiferenciado acumulado nas lixeiras, assim como o 
aproveitamento do produto da compostagem para a fertilização de campos agrícolas e dos 
jardins públicos. 
 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo 
A Câmara Municipal tem o desafio, para 2023 e 2024, de colocar, no espaço público, 
contentores para os biorresíduos, com uma estratégia para os grandes 'produtores', como a 
restauração e as cantinas escolares. É sabido que muitos cidadãos fazem compostagem nas 
suas casas e há os incentivos para ao tratamento dos biorresíduos nos projetos EcoEscolas. 
Nem sempre é fácil a colocação destes equipamentos no espaço público por 
incompatibilidades com o bem-estar das pessoas. Mais do que a escassez dos equipamentos 
é, em grande parte, uma questão de ajustamento de localização. 
Alerta para a importância da pedagogia e da sensibilização de todos para a necessidade de 
separação correta dos resíduos, facilitando a sua recolha e o seu posterior processamento. 
Não só por uma questão de preservação ambiental, que é importante, mas também porque 
os custos com o tratamento dos resíduos, pagos pelas câmaras e pelos munícipes (através 
da fatura da água), são muito elevados. 
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Deu nota que este processo é um trabalho que vai ser implementado nos próximos dois anos, 
não é algo imediato. 
 
Vereadora da Câmara Municipal de Ílhavo, Mariana Ramos 
Congratulou-se por perceber que os jovens têm a verdadeira perceção do ciclo dos nutrientes 
e da importância da educação ambiental e do comportamento que os cidadãos devem ter, 
diariamente, nos seus hábitos de consumo. 
Informou que o processo de colocação dos contentores para os biorresíduos vai avançar de 
forma faseada, por etapas, porque vai exigir uma forte campanha de sensibilização da 
responsabilidade da Câmara Municipal e da SUMA, e muita educação por parte dos cidadãos. 
Termina a intervenção reforçando o contentamento pelo facto dos jovens deputados terem 
este assunto dos resíduos urbanos como uma prioridade. 
 
Concluído o período de discussão, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal Jovem 
colocou à votação o Ponto 8 da Ordem do Dia - "Reforço dos Pontos de Recolha de 
Resíduos Urbanos" - apresentado pelos jovens deputados do 2.º ciclo do Agrupamento de 
Escolas de Ílhavo. 
A proposta foi aprovada por Unanimidade. 
 
 
Ponto 5 "Criação de melhores condições de acessibilidade para todos (segurança e 
sustentabilidade)" (AEGN) 
A Proposta apresentada é apensa à presente Ata. 
 
Deputados Jovens do 3.º Ciclo do Grupo Municipal Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Nazaré. 
Apresentaram algumas preocupações relacionadas com as acessibilidades, fora e dentro do 
espaço escolar, nomeadamente com a segurança dos alunos que se deslocam em bicicleta. 
Propuseram que na organização do PDM (Plano Diretor Municipal) sejam considerados os 
passeios, as ciclovias, o alcatroamento dos arruamentos. 
Destacaram a importância da existência de transporte escolar junto às escolas, com reforço 
de horários de acordo com as horas de entrada, saída e hora de almoço, assim como uma 
melhor ligação entre as várias Freguesias para possibilitar a fixação dos jovens nas escolas 
do Município. 
Alertaram o Executivo para o congestionamento de trânsito junto às escolas, nas horas de 
início e fim dos turnos, que provoca atrasos às entradas nas aulas. 
 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo 
Referiu que a preocupação da Câmara Municipal é, em tudo, muito semelhante à proposta 
apresentada: que houvesse melhores acessibilidades, mais transporte público, maior 
utilização de modos suaves, sejam eles pedonais ou cicláveis. 
Deu nota do processo intermunicipal, no âmbito da CIRA (Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro) para o concurso dos transportes públicos, que integra uma vertente escolar. 
Face à complexidade da temática e das políticas de mobilidade, não está em condições de 
garantir que, a médio prazo, haja capacidade para dar respostas eficazes nesta vertente. 
Reconheceu que há uma lacuna a nível de mobilidade entre Ílhavo e a Gafanha da Nazaré, 
estando em apreciação e estudo projetos que minimizem essa dificuldade, envolvendo, ou 
não, o transportador que atualmente opera no Município. 
A questão levantada tem ainda implicações mais abrangentes, concretamente com a 
mobilidade das pessoas que trabalham na zona industrial ou com a dificuldade que as 
empresas se deparam para se fixarem no nosso município pela falta de transportes para os 
seus trabalhadores se deslocarem. 
Em relação às acessibilidades, tem havido uma articulação com as diretoras das escolas no 
sentido de melhorar as localizações das paragens dos autocarros junto às escolas, bem como 
os horários escolares que muitas vezes não são os adequados. 
 
Vice-presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Semedo 
Felicitou os jovens pelas ideias tão amadurecidas que têm sido apresentadas - às vezes mais 
bem fundamentadas que as dos adultos - e pelo interesse que colocaram na participação 
nesta iniciativa. 
Entende que os jovens não devem perder de vista esta sua aptidão para a participação cívica 
porque, eventualmente, mais tarde serão estes jovens a gerir a causa pública. 
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A Câmara Municipal tem vindo a desenvolver a construção e implementação de ciclovias, de 
forma consistente, com tempo e, principalmente, com planeamento, pensando o Município 
como um todo. 
Em relação aos passeios, o Vice-presidente da Câmara Municipal concorda que seja uma 
necessidade e tem sido uma preocupação da Câmara Municipal na celebração dos protocolos 
anuais com as Juntas de Freguesia, que contemplam verba específica para a execução de 
passeios, preferencialmente junto às Escolas. 
Nesta data a Câmara Municipal tem também em curso trabalhos de implementação de 
ciclovias, com a preocupação de interligar as já existentes, consolidando a rede municipal. 
Deu nota que o Orçamento Municipal para 2023, recentemente aprovado na Assembleia 
Municipal, contempla uma verba para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável que irá incluir muitas das soluções e ideias que foram apresentadas, para além 
dos contributos que a comunidade queira apresentar. 
No caso da questão levantada sobre a acessibilidade à Escola, que está muito estrangulada, 
o Plenário foi informado que a Câmara Municipal está a desenvolver um projeto para a 
abertura de uma rua lateral ao pavilhão para que a circulação rodoviária se efetue em 
melhores condições e para melhorar também a segurança dos alunos. 
Por fim, alertou para a necessidade de serem os próprios alunos agentes pedagógicos, no 
sentido de sensibilizarem os pais para os melhores procedimentos quando vos deixarem ou 
recolherem na Escola. 
 
Concluído o período de discussão, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal Jovem 
colocou à votação o Ponto 5 da Ordem do Dia - "Criação de melhores condições de 
acessibilidade para todos (segurança e sustentabilidade)" - apresentado pelos jovens 
deputados do 3.º ciclo do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. 
A proposta foi aprovada por Unanimidade. 
 
 
Ponto 9 "Dinamizar culturalmente e desportivamente o Concelho" (AEI) 
A Proposta apresentada é apensa à presente Ata. 
 
Deputados Jovens do 3.º Ciclo do Grupo Municipal Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 
Propuseram a dinamização cultural e desportiva do concelho, de forma a fixar os jovens ao 
concelho, a preencher qualitativamente os seus tempos de lazer e a promover a saúde e o 
enriquecimento cultural, nomeadamente com a requalificação de espaços e equipamentos 
desportivos. 
 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo 
Informou que as Associações já promovem as atividades que foram aqui apresentadas e 
estão abertas à participação dos jovens, excluindo o cinema que é uma proposta da Câmara 
Municipal de Ílhavo para o ano de 2023. 
Concretamente em relação ao campo de mini-golfe de Ílhavo ele está interligado com o Posto 
Municipal de Turismo, já que é, neste ponto, que se requisitavam os equipamentos. A 
dificuldade tem sido encontrar pessoas para trabalharem no Posto de Turismo. No entanto, a 
Câmara tem conseguido assegurar a abertura regular do Posto. 
A terminar, sugeriu que os jovens deputados consultem a lista de Associações que está no 
site da Câmara Municipal para perceberem a oferta cultural que existe no Município. 
 
Concluído o período de discussão, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal Jovem 
colocou à votação o Ponto 9 da Ordem do Dia - "Dinamizar culturalmente e 
desportivamente o Concelho" - apresentado pelos jovens deputados do 3.º ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 
A proposta foi aprovada por Unanimidade. 
 
 
Ponto 6 "Proteção dos animais para uma sociedade mais responsável" (AEGN) 
A Proposta apresentada é apensa à presente Ata. 
 
Deputados Jovens do 3.º Ciclo do Grupo Municipal Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Nazaré. 
Entendem que deveria ser dada maior visibilidade aos animais abandonados no canil 
municipal e incentivar a sua adoção (com a organização de eventos periódicos). 
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Para isso, propuseram que se promova a interação com as diferentes escolas criando 
“Brigadas” de tratamento e apoio aos animais e voluntariado para limpar e passear os animais. 
 
Vice-presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Semedo 
Face às propostas apresentadas, demonstrou preocupação pela forma como está a ser feita 
a comunicação em relação ao CROACI, já que muitas das ideias partilhadas já existem em 
funcionamento no Município. Por exemplo, todos os animais que estão no canil municipal só 
são entregues para adoção devidamente esterilizados, vacinados e com chip. Paralelamente 
têm sido promovidas campanhas de sensibilização e de divulgação do trabalho que é feito no 
CROACI. 
Informou que este equipamento municipal foi recentemente ampliado, encontra-se numa fase 
em que está a ser equipado. Ficou o compromisso de melhoria da comunicação m relação ao 
CROACI. 
Por último, deixou o convite e a sugestão para que os jovens deputados visitem o CROACI, 
conheçam melhor aquele espaço e que possam partilhar essa experiência com outros jovens. 
A Câmara Municipal tem recebido alguns pedidos por parte das Escolas para que, no âmbito 
de disciplinas de cidadania, os alunos possam fazer voluntariado no canil. Nem sempre há a 
necessidade de limpeza e manutenção do espaço, que é importante. Muitas vezes é o simples 
passeio e relação direta com o animal. 
 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo 
A fechar a discussão do ponto, o Presidente da Câmara Municipal deixou o desafio aos jovens 
para que visitem o CROACI e conheçam, de forma mais próxima, a realidade dos animais 
abandonados. 
Ao perceber a vontade dos jovens deputados nesta temática, destacou a necessidade de 
reforçar a comunicação para que seja melhor divulgado o trabalho do CROACI e haja uma 
maior disponibilidade da comunidade para a adoção. 
 
Concluído o período de discussão, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal Jovem 
colocou à votação o Ponto 6 da Ordem do Dia - "Proteção dos animais para uma sociedade 
mais responsável" - apresentado pelos jovens deputados do 3.º ciclo do Agrupamento de 
Escolas da Gafanha da Nazaré. 
A proposta foi aprovada por Unanimidade. 
 
 
Ponto 10 "Fluidez de trânsito e segurança; redução da poluição" (AEI) 
A Proposta apresentada é apensa à presente Ata. 
 
Deputados Jovens do 3.º Ciclo do Grupo Municipal Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 
Com vista à redução de transportes poluentes e melhor fluidez do trânsito na área envolvente 
à nossa escola e também uma melhor mobilidade do município, propuseram a conclusão da 
via de acesso à A17 (obra já assumida pela CMI há longos anos) e melhoria da ligação à EN 
109, com a criação de passeios/ciclovia, escoamento de águas, lugares de estacionamento 
para moradores e possivelmente apenas um sentido de trânsito. 
 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo 
Informou que a Câmara Municipal vai estudar a proposta apresentada e avaliada a solução 
das ligações referidas. 
No caso da EB 2,3, a Câmara está a projetar um plano integrado para a zona que melhore 
todas as acessibilidades quando estiver finalizada a obra de requalificação da rede de  
Para a redução dos níveis da poluição é importante que haja uma procura alternativa de 
mobilidade através de modos suaves, como a bicicleta ou as deslocações a pé. Face ao 
elevado número de automóveis junto às escolas, na entrada e saída das aulas, é importante 
alterar os hábitos de deslocação. Cabe a todos a promoção da sustentabilidade do bem 
comum e do planeta que é a nossa 'casa comum'. 
 
Concluído o período de discussão, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal Jovem 
colocou à votação o Ponto 10 da Ordem do Dia - "Fluidez de trânsito e segurança; redução 
da poluição" - apresentado pelos jovens deputados do 3.º ciclo do Agrupamento de Escolas 
de Ílhavo. 
A proposta foi aprovada por Unanimidade. 
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Concluída a apreciação da Ordem de Trabalhos da Sessão ordinária da Assembleia Municipal 
Jovem, o Presidente da Assembleia colocou à votação a Ata em Minuta, previamente lida pelo 
1.º Secretário empossado, tendo a mesma sido aprovada por Unanimidade. 
 
Antes do encerramento da Sessão, o Presidente da Assembleia sugeriu a realização de uma 
reunião, em data a definir, com as Diretoras dos Agrupamentos de Escola para avaliação do 
arranque desta iniciativa. 
 
Esta Ata e a documentação que a suporta será remetida às Escolas, à Câmara Municipal e 
aos Líderes dos grupos Municipais da Assembleia Municipal de Ílhavo, sendo a mesma 
presente, para apreciação/conhecimento, na Sessão Ordinária de Fevereiro da Assembleia 
Municipal. 
A concluir, o Presidente da Mesa da Assembleia felicitou os jovens deputados eleitos e os 
Agrupamentos de Escola pela excelência e qualidade das intervenções e pelo trabalho 
desenvolvido na preparação das propostas apresentadas. 
 
Extra sessão, e com caráter de exceção regimental, a sessão terminou com a intervenção do 
Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais, Albino Almeida, que 
enalteceu o empenho de todos na criação da Assembleia Municipal Jovem de Ílhavo: a 
participação cívica e democrática dos jovens eleitos, a disponibilidade do Presidente da 
Câmara Municipal e do Executivo para acolher todas as propostas presentadas, dando as 
respostas possíveis a todas elas, de forma muito direta e precisa, sem criar falsas expetativas, 
bem como o esforço que a Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo, os Grupos Municipais e 
as Diretoras dos Agrupamentos colocaram na concretização do projeto Assembleia Municipal 
Jovem. 
 
A sessão terminou às 17:00 do dia 14 de dezembro de 2023. 
 
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte gravação 
digital de tudo quanto ocorreu, e que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia 
Municipal Jovem e por mim, Miguel Pedro Araújo, técnico municipal, que a elaborei nos 
termos legais. 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM 

 

ACTA EM MINUTA DA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 14 DE DEZEMBRO 2022 

 
 
Aos catorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e dois, reuniu a Assembleia 
Municipal Jovem, no Salão Nobre dos Paços do Município, em Ílhavo, em Sessão Ordinária, para 
apreciação e votação dos seguintes pontos:  
 
Voto Louvor apresentado pelo Grupo Municipal do Ensino Secundário do Agrupamento de 
Escolas da Gafanha da Nazaré, pelo reconhecimento do papel dos alunos e da Direção do 
Agrupamento na promoção do uso da bicicleta como motor de mobilidade suave, através dos 
projetos GafeBike Lab, Smart Air Lab, Jovens Repórteres do Ambiente e Eco-Escolas, entre 
outros. 
Aprovado por Unanimidade. 
 
Voto Louvor apresentado pelo Grupo Municipal do 2.º Ciclo do Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Nazaré, pelo reconhecimento do papel do Executivo Municipal na qualidade das 
instalações desportivas e infraestruturas envolventes, disponibilizadas, na escola Básica da 
Gafanha da Nazaré, para a prática desportiva dos alunos do 2.º Ciclo. 
Aprovado por Unanimidade. 
 
Voto Louvor apresentado pelo Grupo Municipal do 3.º Ciclo do Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Nazaré, pelo reconhecimento do papel da Assembleia Municipal de Ílhavo na 
promoção da iniciativa Assembleia Municipal Jovem como espaço de debate para os jovens 
estudantes dos Agrupamentos de Escolas do Município. 
Aprovado por Unanimidade. 
 
  
Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal Jovem de Ílhavo 

O Regimento foi Aprovado por Unanimidade, com 41 Votos a favor. 

 
Eleição dos 2 Secretários da Mesa da Assembleia Municipal Jovem 

Presentes 3 listas a sufrágio, foram eleitos, com 21 Votos a favor, os alunos do 3.º Ciclo do 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré Rui Pedro Lopes e Kelly Priscila Cardoso. 

 

"Promoção da saúde no nosso concelho". Proposta dos eleitos do Secundário do 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. 

A proposta foi Aprovada por Unanimidade, com 41 Votos a favor. 

 

"Criação de um programa de mentoria (não remunerada) em empresas/ instituições da 
zona". Proposta dos eleitos do Secundário do Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 

A proposta foi Aprovada por Unanimidade, com 41 Votos a favor. 

 

"Criação da Semana Municipal Jovem". Proposta do Agrupamento de Escolas da Gafanha da 
Encarnação. 

A proposta foi Aprovada por Unanimidade, com 41 Votos a favor. 

 

"Promoção de mais e melhor Escola". Proposta dos eleitos do 2.º Ciclo do Agrupamento de 
Escolas da Gafanha da Nazaré. 

A proposta foi Aprovada por Unanimidade, com 41 Votos a favor. 



 
 

 

"Reforço dos Pontos de Recolha de Resíduos Urbanos". Proposta dos eleitos do 2.º ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 

A proposta foi Aprovada por Unanimidade, com 41 Votos a favor. 

 

"Criação de melhores condições de acessibilidade para todos (segurança e 
sustentabilidade)". Proposta dos eleitos do 3.º Ciclo do Agrupamento de Escolas da Gafanha 
da Nazaré. 

A proposta foi Aprovada por Unanimidade, com 41 Votos a favor. 

 

"Dinamizar culturalmente e desportivamente o Concelho". Proposta dos eleitos do 3.º ciclo 
do Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 

A proposta foi Aprovada por Unanimidade, com 41 Votos a favor. 

 

"Proteção dos animais para uma sociedade mais responsável". Proposta dos eleitos do 3.º 
Ciclo do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. 

A proposta foi Aprovada por Unanimidade, com 41 Votos a favor. 

 

"Fluidez de trânsito e segurança; redução da poluição". Proposta dos eleitos do 3.º ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 

A proposta foi Aprovada por Unanimidade, com 41 Votos a favor. 

 

 

Feita a leitura, o Presidente da Mesa colocou à deliberação da Assembleia a aprovação em 
minuta da ata da reunião de 14 de dezembro de 2022, sendo a mesma aprovada por: 
UNANIMIDADE. 

 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal Jovem 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

Paulo Alexandre de Aguiar Pinto Matos dos Santos 
 
 

Assinado por: PAULO ALEXANDRE DE AGUIAR

PINTO MATOS DOS SANTOS

Num. de Identificação: 10038235
Data: 2022.12.18 08:20:06+00'00'
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INTERVENÇÕES TEMÁTICAS DOS DEPUTADOS MUNICIPAIS JOVENS 

 

PAOD – Período Antes da Ordem do Dia 

✓ Laura Popa – 2º ciclo – 5º ano 

Muitos têm sido os projetos, no nosso agrupamento, que contribuem para a sensibilização dos 

alunos da importância das relações interpessoais saudáveis, o que permitiu ao nosso 

agrupamento ganhar o selo de Escola sem Bullyng. Mas consideramos que muito ainda há a 

fazer, como nos transmitem as notícias de casos graves que hoje afetam muitos jovens, dentro 

e fora da escola. 

Assim, proponho ao município a dinamização, em articulação com os agrupamentos, de uma 

campanha alargada de sensibilização junto de toda a Comunidade, especialmente nas Famílias. 

✓ Gabriel Parracho – 2º ciclo – 5º ano (líder bancada 2º ciclo) 

Voto de Louvor – à direção do AEGN e município pelo material e Pavilhão, que nos permite 

realizar ED Física. 

✓ Afonso Cunha – 2º ciclo – 6º ano 

Eu sou um dos alunos que almoça na cantina! 

Temos manifestado a nossa preocupação, aos diretores de turma, com os almoços na cantina, 

porque nos preocupa o problema do desperdício alimentar. 

Que é significativamente maior nos dias em que é peixe. 

Não se trata de os alunos não gostarem de peixe! Deve-se ao facto de o tipo de peixe 

selecionado (postas da parte junto à cabeça que têm muitas espinhas e pouco peixe). 

O elevado número de alunos que almoça requer mais equipamentos, como mesas, e um reforço 

dos funcionários, neste espaço. Queremos estar mais tempo à mesa aproveitando para 

conversar, sem que nos apressem para dar lugar a outros. 

Solicitamos ao Executivo que acompanhe o serviço e providencie junto da empresa no sentido 

de uma melhor seleção dos produtos a incluir nas ementas. 

✓ Tomas Darius Paun – 3º ciclo – 7º ano 

Somos um município com a sorte de termos espaços verdes, mas a maior parte deles é só 

relvado. 

Faltam as flores para enriquecer o nosso ecossistema através da polinização. 

Por esse facto, propomos ao Município que plante mais flores e através de várias campanhas 

sensibilize os cidadãos para o fazerem também. 

Além de promover a polinização também contribui para o embelezamento das nossas ruas e 

jardins. 
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✓ Carolina Mota – 3º ciclo – 8º ano (líder bancada 3º ciclo) 

Voto de Louvor – à AM e restantes entidades colaboradoras do projeto pela sua dinamização. 

✓ William Madi – 3º ciclo – 8º ano 

Vivemos um momento em que as preocupações globais se centram na economia das energias 

fósseis. 

A fatura energética é cada vez mais pesada e as consequências para as alterações climáticas 

estão à vista de todos. O mau tempo que se fez sentir em Lisboa no feriado de 8 de dezembro é 

um exemplo. 

A nossa escola tem já painéis solares que permitem aquecer a água dos balneários. 

A minha pergunta é: 

Qual a política que o nosso Município está a promover para tornar os edifícios públicos mais 

sustentáveis utilizando as chamadas “energias limpas”? 

✓ Domingos Félix – 3º ciclo – 9º ano 

Temos, todos, muito orgulho na área balnear do nosso Concelho e temos consciência que é da 

ação de todos que resulta a boa imagem das nossas praias. 

A limpeza desses espaços é uma preocupação que gostaríamos de ver resolvida 

atempadamente, na Barra, na Costa Nova ou na praia do jardim Oudinot. Sabemos que no 

último verão esta última esteve interditada porque a qualidade da água não garantia a 

segurança dos banhistas.  

Também os passadiços necessitam limpeza e manutenção (muitos pregos estão saídos e 

corremos o risco de ferimentos). 

A minha pergunta é a seguinte: Quais as ações que o Executivo está a realizar para que a próxima 

época balnear corra melhor?  

Não queremos que a imagem das nossas praias seja afetada. 

✓ Catarina Amaral – Secundário – 10º ano 

Gostaria de apresentar o problema da acessibilidade à Praia da Barra. 

É urgente pensar numa forma de reduzir o número de automóveis a passar a ponte. A população 

da Gafanha e outros visitantes poderiam deixar de levar o seu automóvel. 

Que alternativas? 

Uma ponte para peões e bicicletas, um ferry ou um teleférico que ligue o Jardim Oudinot à 

avenida do farol: - a custo zero ou preço especial para jovens e seniores. 

✓ João Bola – Secundário – 11º ano (líder bancada Secundário) 

Voto de Louvor – aos alunos que usam bicicletas, direção do AEGN pelo apoio a projetos de 

mobilidade sustentável 
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✓ Nickolas Prata – Secundário – 11º ano 

Verifica-se que há zonas do nosso município com contentores cheios de lixo e que mostram que 

os cidadãos não fazem uma separação criteriosa a esse mesmo lixo. 

A questão que coloco é a seguinte: 

Que ações está a realizar o Executivo para resolver este problema? 

Ou que ações poderá vir a realizar? 

Proponho que haja uma articulação com os Agrupamentos de Escolas. 

✓ Rui Lopes – Secundário – 12º ano 

Gostaria de deixar, em nome dos alunos do ensino secundário, a nossa opinião sobre as zonas 

de lazer do nosso concelho. 

Dos poucos espaços que temos para usufruir no nosso concelho, verificamos que alguns deles 

necessitam de melhorias, com intervenção imediata – mais iluminação, limpeza e abertura dos 

WC, bebedouros junto aos campos de jogos, o verdete dos campos de ténis que os tornam 

escorregadios. 

A minha pergunta é: 

Qual é o plano do Executivo para resolver estes problemas? 

 

POD – Período da Ordem do Dia 

Ponto 4. "Promoção de mais e melhor Escola" 

✓ Eva Vechina – 2º ciclo – 6º ano 

Todos desejamos uma escola nova, com mais conforto. 

Sabemos que o Município está empenhado na sua requalificação. 

Conscientes que é um processo demorado, gostaríamos de saber qual o plano do município para 

uma solução imediata, com intervenções pontuais que melhorem as instalações e o ambiente 

de trabalho. 

Damos alguns exemplos: 

Ao nível das salas, o chão e os estores. 

Das casas de banho, as torneiras. 

Ao nível da limpeza dos espaços que, por serem velhos exigem mais cuidados, torna-se 

necessário mais funcionários. 
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 Ponto 5. "Criação de melhores condições de acessibilidade para todos 

(segurança e sustentabilidade)". 

✓ Gabriel Parracho – 2º ciclo – 5º ano 

Somos um município onde o Ambiente é bandeira e os alunos da EB da Gafanha da Nazaré têm 

contribuído e querem continuar a contribuir para estes objetivos de sustentabilidade. 

Por isso, venho apresentar algumas preocupações relacionadas com as acessibilidades, fora e 

dentro do espaço escolar. 

Fora do espaço escolar: muitos vêm de bicicleta para a escola, mas verificamos que não o fazem 

em segurança. Assim, consideramos uma prioridade a criação de ciclovias de acesso à nossa 

escola, para que mais alunos passem a utilizar a bicicleta e outros meio de transporte 

sustentáveis. 

Dentro da escola: são necessárias obras que melhorem o acesso ao pavilhão (que nos dias de 

chuva se transforma numa piscina) e o estacionamento das bicicletas com a construção de um 

coberto. 

Uma outra preocupação e que exige resolução imediata é a acessibilidade a alunos com 

mobilidade reduzida a todas as aulas, pois para garantir o acesso às salas das disciplinas 

específicas (música e TIC), há necessidade de as mudar para o r/ch. 

✓ Tiago Pires – 3º ciclo – 7º ano 

As freguesias do nosso Concelho têm a saudável tradição de usar a bicicleta para a maior parte 

das deslocações.  

O parque de bicicletas da nossa escola prova isso mesmo. 

Atualmente, o grande número de automóveis a circular levanta a todos os alunos, aos nossos 

pais e aos nossos professores o problema da segurança. 

Gostaríamos que o Município nos desse o feedback do que prevê fazer na área do Ordenamento 

do nosso território. 

Propomos que na organização do PDM (Plano Diretor Municipal) tenham em conta os passeios, 

as ciclovias, o alcatroamento, as tampas (nas estradas e nos passeios). 

A colocação de semáforos nos cruzamentos mais difíceis também nos parece uma solução. 

✓ Henrique Cunha – 3º ciclo – 9º ano 

A minha intervenção prende-se com a mobilidade entre as freguesias no nosso concelho. 

Há cursos que só funcionam na nossa escola ou na de Ílhavo e a sua frequência exige deslocação. 

Também há alunos que optam por escolas de Aveiro porque os transportes dão uma melhor 

resposta. 

Por esse facto é importante promover um autocarro escolar junto às escolas do nosso concelho 

– com mais horários de acordo com as horas de entrada, saída e hora de almoço. 

E de ligação entre as várias freguesias para possibilitar a fixação dos jovens nas escolas do 

Município. 
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✓ Mariana Moreira – Secundário – 10º ano 

O acesso à escola secundária é difícil. O congestionamento de trânsito é enorme nas horas de 

início e fim dos turnos. 

Todos sabemos que é uma constante diária e não apenas nos dias de chuva. 

Chegamos muitas vezes com atraso aos primeiros tempos.  

Os pais querem deixar os seus filhos mesmo à porta impedindo que o trânsito flua. 

O que queria perguntar é se o Executivo já pensou neste problema. Talvez uma reorganização 

do trânsito. 

Em nossa opinião a abertura de um portão lateral ao lado do portão de acesso ao 

estacionamento dos professores seria uma solução (o que implica mais um funcionário para 

controlar entradas e saídas). 

 

 Ponto 6. "Proteção dos animais para uma sociedade mais responsável". 

✓ Carolina Mota – 3º ciclo – 8º ano 

A minha intervenção prende-se com o resgate de animais abandonados. 

Nem todos os munícipes sabem que existe um canil e onde se localiza. Somos da opinião que 

este serviço tem que ter mais e um outro tipo de dinamismo. 

Assim, consideramos que o Executivo deveria promover uma maior visibilidade dos animais 

abandonados no canil municipal e incentivar a sua adoção (com a organização de eventos 

periódicos). Esta adoção poderia ser apoiada através de: 

- garantia de condições de saúde destes animais. 

- esterilização (para reduzir os encargos da pessoa que adota) 

- garantir preços mais acessíveis nas consultas de veterinária 

Propomos que se promova: 

- a interação com as diferentes escolas criando “Brigadas” de tratamento e apoio aos animais. 

- o voluntariado para limpar e passear os animais. 

 

 Ponto 7. "Promoção da saúde no nosso concelho". 

✓ João Bola – Secundário – 11º ano 

Hoje, as questões da saúde são uma preocupação para todos nós e para o país em geral. 

Muitos jovens e menos jovens procuram na cidade de Aveiro a prática de atividade física em 

ginásios que oferecem uma grande diversidade de serviços nesta área com preços acessíveis. 

Para minimizar a fuga para o concelho vizinho, consideramos importante o contributo de um 

ginásio municipal. Não é uma novidade uma vez que há já vários municípios que dispõem destes 

equipamentos. 
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Será uma mais valia para os jovens e os seniores na promoção da saúde, física e mental, através 

da atividade física orientada por especialistas. 

✓ Kelly Cardoso – Secundário – 12º ano 

Sou uma cidadã, sem médico de família, que recorre regularmente ao centro de saúde e 

hospital. 

Verificamos que o acesso aos centros de saúde, nem sempre, dá resposta às nossas 

necessidades. 

Não há médico de família para todos, as urgências locais, não funcionam de forma a 

impedir/reduzir que tenhamos que recorrer ao Hospital Central. 

As consultas abertas, não são suficientes, deveriam ser alargadas, bem como o número e 

período das urgências. Também, a informação que recebemos, nem sempre, é profissional e 

orientadora que retire o recurso ao hospital central, que como todos sabem, evitamos devido 

ao tempo de espera. 

Verificamos também, que muitos dos utentes, devido à sua situação económica, não dispõem 

de meios para adquirir medicação e outros serviços médicos. 

A nossa questão é a seguinte: 

Enquanto mediador, qual o papel da Câmara Municipal, nestas questões? Poderia o nosso 

concelho ser inovador na definição de um plano de ação?  

Sugerimos um debate alargado, com todos os intervenientes, para sugestão de algumas ideias: 

ao nível da organização, atitudes, serviços médicos nos centros de saúde, e apoio aos munícipes 

do concelho a passar por dificuldades. 



Proposta da Bancada
de Secundário

20
22

Alunos integrantes do

Assembleia Municipal Jovem de Ílhavo

Agrupamento de Escolas de Ílhavo 



Sobre nós

Agrupamento de Escolas de Ílhavo 2022

Proposta Bancada de Secundário

  A bancada de secundário é constituída por

deputados com idades compreendidas entre os 15 e

os 17 anos. 

  Apesar de integrarmos cursos diferentes,

partilhamos a mesma dúvida constante

relativamente ao que tencionamos fazer com as

nossas vidas.  Isto aplica-se também aos outros

jovens da nossa idade que tencionem ingressar ou

no ensino superior ou diretamente no mercado de

trabalho, e foi com esta questão  em mente que

desenvolvemos a nossa proposta.



O que sugerimos?
   Regidos pela ideologia de Victor Hugo (1802-1855) de que "Não há nada como o sonho para criar o

futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã", elaborámos uma proposta que acreditamos ser muito

vantajosa para os jovens do nosso município, da qual as três partes envolvidas beneficiariam.

Proposta Bancada de Secundário

Objetivo Público-alvo
  A nossa proposta consiste na criação de um

programa de mentoria (não remunerada) em

empresas/ instituições da zona. 

 Este projeto pretende que o jovem

selecionado possa fazer uma aprendizagem

integrada no mundo de trabalho. 

 Consistiria num programa no qual o

trabalhador (mentor) daria a conhecer ao

jovem (mentorando) o seu dia-a-dia, os

percalços que podem ocorrer, as decisões que

precisa de tomar, o porquê de serem feitos

determinados processos, entre outros. 

   Acima de tudo, queremos que o mentorando

se aperceba da realidade da profissão que

está a ponderar e refletir se esta será

realmente algo para a qual tem vocação. Ou

então, que, dentro das opções que poderá

estar a considerar, consiga ter a perceção de

se se adaptaria no ambiente laboral em

questão.

   

     

  Jovens moradores no município de Ílhavo que

integrem o Ensino Secundário.

Procedimento
   Para que o projeto se pudesse concretizar,

seria necessária a intervenção de três partes

essenciais: os jovens, a autarquia e as

empresas/instituições.

 Começaríamos pelo levantamento de

informação, por parte da autarquia, de

empresas/instituições que estariam dispostas a

integrar o projeto e quais as áreas em que

maioritariamente cada uma incide. Depois

disto, seria disponibilizado um formulário aos

jovens, no qual estes teriam de indicar quais as

áreas de interesse, dependendo das entidades

aderentes.



Concluindo...

   Nestas idades confrontamo-nos com escolhas que irão condicionar as nossas vidas de

um modo mais definitivo. Muitos de nós, ou estão indecisos acerca do percurso que

querem seguir, ou querem ter a certeza de que a escolha que estão a tencionar fazer

será a correta. Assim, a bancada de secundário do Agrupamento de Escolas de Ílhavo

elaborou esta proposta com o intuito de esclarecer estas dúvidas.

   Como existe a possibilidade de o número de candidatos exceder as vagas

disponibilizadas pela entidade, sugerimos que o desempate seja feito através da análise

de um pequeno parágrafo que deverá ter sido escrito no formulário, no qual o jovem

deverá  fundamentar o porquê de a frequência de determinada empresa/instituição ser

benéfica para o seu futuro. Mais tarde seriam desenvolvidos os critérios para a avaliação

do parágrafo.

   Acreditamos plenamente que esta proposta será muitíssimo benéfica para todas as

partes e, a integração do projeto por parte do município, dará aos jovens a perceção de

que não estão sozinhos nessa decisão e de que o município faz o seu melhor para ajudar

na formação de cidadãos conscientes, flexíveis e adaptáveis a diversas situações.

  

Proposta Bancada de Secundário
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Assembleia Municipal Jovem

Assunto: Proposta do 2º ciclo

Verificámos que não existe recolha de lixo orgânico no concelho de Ílhavo, sendo essa uma

falta assinalável no que ao ambiente diz respeito. Por isso, propomos que sejam colocados

contentores  adequados de depósito  deste  tipo de resíduo junto aos  pontos  existentes  de

recolha  do  lixo  indiferenciado  e  de  ecopontos,  de  onde  seria  levado  para  um  centro  de

compostagem.  As  grandes  vantagens  deste  processo  relacionam-se  com  a  diminuição  do

volume  de  lixo  indiferenciado  acumulado  nas  lixeiras,  assim  como  o  aproveitamento  do

produto da compostagem para a fertilização de campos agrícolas e dos jardins públicos do

concelho.

Além disso, sublinhamos a importância da necessidade de aumentar o número de ecopontos

junto  de  todos  os  pontos  de  recolha  de  lixo,  particularmente  daqueles  onde  só  existe  o

contentor para o lixo indiferenciado.

Ílhavo, 22 de novembro de 2022

Os deputados eleitos pelos alunos da Escola Básica 2 3 do Agrupamento de Escolas de Ílhavo 



Assembleia Municipal Jovem

Assunto: Propostas do 3º ciclo

1. Dinamizar culturalmente e desportivamente o concelho: 

Os alunos do 3º ciclo do Agrupamento de Escolas de Ílhavo propõem a dinamização cultural e

desportiva do concelho, de forma a fixar os jovens ao concelho, a preencher qualitativamente os

seus tempos de lazer e a promover a saúde e o enriquecimento cultural. Assim, propõe-se: 

- Reavaliar a utilidade do campo de minigolfe e decidir se não seria melhor construir um espaço de

convívio no local (criar uma sinalética de identificação para informar as pessoas sobre como e onde

podem conseguir o material para a prática da atividade);

-  Recriar/ reprogramar  o  plano  das  atividades  realizadas  no  Centro  Cultural  de  Ílhavo  com

atividades de maior agrado para jovens (cinema, teatro, música); 

- Reaproveitar alguns terrenos público e que não estejam a ser utilizados para criar espaços de

entretenimento  para  os  jovens  (exemplo:  espaço  para  a  visualização  de  filmes  recriação  de

tradições e atividades promovidas pelos jovens);

- Criar apresentações em espaços, como por exemplo, o auditório dos Museu Marítimo de Ílhavo,

realizados por jovens aproveitando os talentos locais;

-  Por  exemplo, uma vez por mês, criar uma atividade onde, crianças e jovens "dramatizam" e

mostram os museus de Ílhavo, para fazer com que estes tenham mais público.

2.  Fluidez de trânsito e segurança; redução da poluição.

Realizou-se  entre 6 e 20 de Novembro a Conferência mundial sobre o clima, na qual foi possível

entender a  necessidade urgente de diminuir  a  emissão de gases  que prejudicam o ambiente.

Estamos a caminhar para graves problemas ao nível da poluição e mesmo da sobrevivência do ser

humano.  (  Recentemente  as  escolas  na  Índia  estiveram encerradas  por  causa  da  poluição  no

ambiente, que tornava o ar irrespirável). Assim e no âmbito da redução de transportes poluentes e

melhor fluidez do trânsito na área envolvente à nossa escola e também uma melhor mobilidade do

município, propomos o seguinte:



- Conclusão da via de acesso à A17 ( obra já assumida pela CMI há longos anos)).

- Melhoria da ligação à EN 109, com a criação de passeios/ciclovia, escoamento de águas, lugares

de estacionamento para moradores e possivelmente apenas um sentido de trânsito.

Entendemos  que  esta  nossa  proposta  visa  uma  melhor  fluidez  do  trânsito  em  toda  a  área

envolvente e criará num futuro imediato alternativas de segurança, bem como a utilização de

outros tipos de transporte não poluentes, como seja a biciclete e/ou as trotinetes. Desta forma

daremos  um  passo  decisivo  e  responsável   na  contribuição  para  a  redução  das  emissões  de

carbono, que tanto mal fazem a todos nós.

Para o efeito, apresenta-se a seguir o registo do estado atual das vias:

Ílhavo, 24 de novembro de 2022

Os deputados eleitos do 3º ciclo do Agrupamento de Escolas de Ílhavo 



Assembleia Municipal Jovem 

Proposta do Grupo Municipal do Agrupamento de Escolas da Gafanha da 

Encarnação 

Os alunos dos segundo e terceiro ciclos da Gafanha da Encarnação propõem a criação 

da Semana Municipal Jovem no Concelho de Ílhavo. Pretende-se que os jovens do nosso 

município usufruam de um cartaz cultural direcionado para a sua faixa etária, quer a nível da 

dança, da música, do teatro ou mesmo de exposições. Propõe-se ainda que os alunos que 

frequentam os estabelecimentos de ensino do município apresentem as suas capacidades 

culturais em todas as áreas acima mencionadas num evento cultural. 

Ainda nessa semana os jovens seriam desafiados a responder a um quiz cultural sobre 

o Município de Ílhavo bem como sobre os eventos culturais disponibilizados.  

Uma vez que o desporto faz parte da identidade dos jovens, nesta semana propõe-se 

ainda encontros desportivos com os alunos dos três agrupamentos, que poderia passar por 

futebol misto, vela, minigolfe e voleibol de praia. 

 


