
— PROGR AMA  —

13 DE OUTUBRO A 1 DE NOVEMBRO DE 2020 



EXPOSIÇÃO “EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS
DE CIDADANIA LOCAL”

13 A 31 DE OUTUBRO
CENTRO CULTURAL DE ALFENA

A exposição “Exemplos de Boas Práticas de Cidadania Local” foi concebida com o intuito de dar a conhecer as boas práticas do 
Município de Valongo, nomeadamente as práticas reconhecidas e galardoadas a nível nacional e internacional por entidades 
conceituadas e credenciadas. A exposição evidencia, assim, o que de melhor é feito no território de Valongo, e como em última 
instância, essas práticas têm impacto direto na vida de todos os seus munícipes. Pretende, complementarmente, fomentar 
uma perceção de valor acrescentado sobre o que é feito no Município de Valongo, e elucidar sobre os esforços do mesmo na 
permanência da vanguarda das políticas, em prol de toda a comunidade. 

Aberta ao público no horário de funcionamento do espaço.
Esta exposição poderá ser objeto de itinerância, devendo os interessados expressar essa vontade, por e-mail, para: casa.juventude.vb@cm-valongo.pt



“DESAFIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”

13 A 31 DE OUTUBRO 
ONLINE

“Participa! O que faz falta no meu concelho é…” o mote para todos os munícipes entrarem no “Desafio da Democracia Participativa” 
que se realizará durante todo o evento da SEDL. Tens alguma proposta de melhoria para o concelho? Alguma questão local que 
gostarias de ver tratada? Alguma ideia para uma maior qualidade de vida da população? Então basta entrar em www.cm-valongo.pt 
e participar no desafio. Pode ser a oportunidade de visitar e conhecer o funcionamento dos órgãos municipais ou até acompanhar, 
durante um dia, o Presidente da Câmara Municipal. No final da SEDL serão verificadas as propostas e feito um ranking das cinco 
mais solicitadas. O ranking será divulgado e acompanhado de informação acerca das medidas de concretização ou de melhoria das 
propostas vencedoras.

A atividade é de participação livre e gratuita, bastando aceder a WWW.CM-VALONGO.PT ou através de facebook.com/sedlvalongo



“OFICINA DAS ARTES” – OFICINA DA RECICLAGEM

13 A 16 DE OUTUBRO 
ONLINE

A Oficina da Reciclagem é uma atividade inserida no Projeto “Oficina das Artes”, um projeto vencedor no âmbito do Orçamento 
Participativo Jovem, que retrata uma das logomarcas do Concelho de Valongo, as Serras. 
Sendo o Concelho de Valongo, uma terra conhecida pelas suas verdes e deslumbrantes Serras e de maneira a proteger o meio 
ambiente, esta oficina irá funcionar como construção de instrumentos musicais a partir de materiais reciclados. Esta atividade 
envolve várias faixas etárias, desde os mais jovens aos séniores. 

Participação livre e gratuita para público escolar mediante marcação prévia, até 12 de outubro, através do e-mail casa.juventude.vb@cm-valongo.pt
Limitado à lotação definida.



FORMAÇÃO EM “GRAPHIC DESIGN”

13 E 14 DE OUTUBRO
09H00 - 17H30 - CASA DO CONHECIMENTO (VALONGO)

Graphic Design é uma área de conhecimento e uma prática profissional específica relativa ao ordenamento estético-formal 
de elementos textuais e não-textuais que compõem peças gráficas destinadas à reprodução com objetivo expressamente 
comunicacional. É uma forma de se comunicar visualmente um conceito, uma ideia, através de técnicas formais. Sendo a comunicação 
cada vez mais importante e necessária, sentiu-se a necessidade de realizar uma atividade direcionada para a facilitação gráfica e 
graphic recording. 

Atividade de participação livre e gratuita, reservada aos funcionários municipais que lidam diretamente com população jovem, mediante inscrição prévia, 
até 12 de outubro, através do e-mail casa.juventude.vb@cm-valongo.pt
Limitado à lotação definida.



COACHING E REDES SOCIAIS 

13, 20 E 27 DE OUTUBRO 
18H00 - 20H00 – PLATAFORMA ZOOM 

Coaching e Redes Sociais em formato online, sessões de “Rota e Rumos na Juventude”, inserido no Consultório Jovem da Casa da 
Juventude da Câmara Municipal da Valongo, com a formadora Marcelle Rebelo, da Biblo Ideias. Sessões onde os jovens podem 
aprender a comunicar ideias, projetos nas redes sociais, criar ou desenvolver um canal de YouTube, conhecer quais são os seus 
talentos e as suas forças, bem como aprender a organizar o seu tempo. 

Atividade de participação livre e gratuita mediante inscrição prévia através do e-mail casa.juventude.vb@cm-valongo.pt 
Limitado à lotação definida.



LABORATÓRIO DE LEITURA POÉTICA
- HÁ PALAVRAS QUE NOS BEIJAM 

13, 15, 20, 22, 27 E 29 DE OUTUBRO 
19H00 - FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE - SALA DE ESPETÁCULOS

No final desta formação pretende-se que os formandos sejam capazes de identificar e descrever as várias partes componentes do 
aparelho fonador, perceber e descrever o processo da fisiologia da voz e as suas fases de produção, executar fácil e corretamente 
exercícios de preparação e aquecimento vocal, de forma a ter preparação para a leitura em voz alta de textos variados (poesia e 
prosa poética) aplicando o mínimo esforço vocal, desempenhar essa mesma leitura em voz alta explorando diferentes timbres, 
entoações, ritmos, intensidades e interpretações/emoções. 

Ana Celeste Ferreira
Formada em Canto Lírico pelo Conservatório de Música do Porto, com especialização em Teatro Musical. Na sua formação artística 
destaca-se o trabalho desenvolvido em Canto e Técnica Vocal.

Atividade inserida no Manifestum 2020.
Atividade de participação livre e gratuita mediante inscrição prévia através do e-mail: biblioteca@cm-valongo.pt
Limitado à lotação definida.



EXPOSIÇÃO “MANUAL BREVE DE CIDADANIA LOCAL”

14 A 31 DE OUTUBRO 
CENFIM DE ERMESINDE

Esta exposição tem como base o “Manual Breve da Cidadania Local”, um livro editado pela Câmara Municipal de Valongo, em 
colaboração com a Universidade do Minho. Este livro nasceu com o objetivo de querer capacitar os cidadãos de Valongo sobre 
os seus direitos e deveres, e sobre os papéis de cada ator na vida em sociedade, almejando uma comunidade mais participativa e 
mais esclarecida. Assim, pensou-se em transformar esta temática contida no Manual Breve numa exposição, para que os cidadãos 
possam, de uma forma ainda mais intuitiva, apreender os conceitos abordados e discutidos no livro. Desta forma, esta exposição 
itinerante é utilizada por várias instituições, resultando na aprendizagem efetiva de jovens e adultos sobre os temas abordados na 
mesma.

Aberta ao público da escola no horário de funcionamento da mesma.
Esta exposição poderá ser objeto de itinerância, devendo os interessados expressar essa vontade, por e-mail, para: casa.juventude.vb@cm-valongo.pt



“AUTARQUIAS DO FUTURO – A VISÃO”

14 DE OUTUBRO 
10H00 - 12H00 - PLATAFORMA ZOOM

O objetivo é a partilha de experiências e visões sobre o futuro das autarquias nesta nova normalidade e o papel das tecnologias no 
“novo” relacionamento com o munícipe.

Moderador:
Prof. Delfina Soares - Universidade das Nações Unidas e da equipa IPIC

Oradores:
Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
Presidente da Câmara Municipal de Guimarães
Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos
Presidente da Câmara Municipal de Valongo
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Inscrições e informações:
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



MEDITAÇÃO

14, 21 E 28 DE OUTUBRO 
16H00 - 16H45 - ONLINE

Estás cansado(a) de estar tanto tempo em casa?
Queres diminuir o teu stress e a tua ansiedade, manter um bom nível de memorização e ainda melhorar o teu sistema imunológico?
Nunca desistas de cuidar de ti... Todos se vão sentir muito melhor!
Experimenta... temos a certeza de que vais gostar!

Atividade de participação livre e gratuita através do link:
https://www.facebook.com/groups/402920896926465



EXPOSIÇÃO “ROSTOS DO OPJV”

15 A 31 DE OUTUBRO 
ESCOLA BÁSICA 2/3 DE SOBRADO

A exposição “Rostos do OPJV” tem a sua génese na história do Orçamento Participativo Jovem de Valongo (OPJV) e do querer 
retratar o impacto do mesmo na vida das pessoas e das entidades envolvidas no processo. Com esta exposição, pretende-se mostrar 
à comunidade como a participação dos jovens no projeto tem influência na melhoria da sua vida, assim bem como na vida da sua 
comunidade e a de todos que nela habitam. Adicionalmente, esta exposição evidencia como determinados projetos implementados 
originaram a atenção de outros stakeholders, dando continuidade a estas ideias com outras linhas de financiamento. A exposição 
“Rostos do OPJV” também tem o intuito de transmitir o compromisso do Município de Valongo na participação e no envolvimento 
da comunidade com vista à melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos.

Aberta ao público da escola no horário de funcionamento da mesma.
Esta exposição poderá ser objeto de itinerância, devendo os interessados expressar essa vontade, por e-mail, para: casa.juventude.vb@cm-valongo.pt



“TIME TO MOVE” 

15, 23, 26 E 30 DE OUTUBRO
PLATAFORMA ZOOM

Estas sessões são dedicadas aos jovens, principalmente devido ao seu objetivo de ação. A génese destas sessões nasceu no âmbito 
do Programa Erasmus+, onde é solicitado aos multiplicadores da rede Eurodesk, da qual também faz parte a Câmara Municipal de 
Valongo, a implementação de atividades que promovam possibilidades através das quais os jovens possam ir para o estrangeiro e 
participar em projetos internacionais e, finalmente, explorar a Europa ou ganhar experiência para o seu futuro. 

Participação livre e gratuita para público escolar mediante marcação prévia, até 12 de outubro, através do e-mail casa.juventude.vb@cm-valongo.pt
O link de acesso será enviado por e-mail. Limitado à lotação definida.

Horário das sessões:
15 de outubro – 14h00 - 15h00 • 23 de outubro – 11h00 - 12h00 • 26 de outubro – 09h30 - 10h30 • 30 de outubro – 11h00 - 12h00 



“AUTARQUIAS DO FUTURO – APOIO À COMUNIDADE”

15 DE OUTUBRO 
14H30 - 16H30 - PLATAFORMA ZOOM

O objetivo é a partilha de experiências relativas ao apoio e envolvimento da comunidade neste momento de pandemia que se 
viveu e vive.

Inscrições e informações:
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



EXPOSIÇÃO “DIREITOS DOS JOVENS” 

16 A 31 DE OUTUBRO 
FOYER DO FÓRUM VALLIS LONGUS (VALONGO) 

A Exposição “Direitos dos Jovens” foi concebida com o intuito de dar a conhecer a todos os cidadãos, principalmente aos jovens, os 
seus direitos. Estes direitos especiais dos jovens estão contemplados na Constituição da República Portuguesa. Todos os cidadãos 
têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 
qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções 
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. 

Aberta ao público no horário de funcionamento do espaço.
Esta Exposição foi concebida especificamente para ser integrada na SEDL deste ano, no entanto, tal como todas as outras apresentadas neste programa 
poderão ser objeto de itinerância, devendo os interessados expressar essa vontade, por e-mail, para: casa.juventude.vb@cm-valongo.pt



“AUTARQUIAS DO FUTURO – PARTICIPAÇÃO PÚBLICA”

16 DE OUTUBRO 
9H30 - 11H30 - PLATAFORMA ZOOM

O objetivo é a partilha de experiências e visões sobre participação pública.

Inscrições e informações:
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



WIREACADEMY - OP 101

16 DE OUTUBRO 
14H30 - 16H30 - PLATAFORMA ZOOM

Esta formação tem parceria com a empresa Wiremaze, consultora de Municípios sobre Orçamentos Participativos. Técnicos e eleitos 
municipais de todo o país, que trabalham presentemente com esta temática e que se deparam com os desafios daí resultantes, são 
convidados a participarem na formação, com o principal objetivo de partilharem um resumo das boas práticas de implementação 
de Orçamentos Participativos em Portugal. 

Inscrições e informações:
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



CURSO LÍNGUA GESTUAL – INICIADOS E DESENVOLVIMENTO

17 A 27 DE OUTUBRO
PLATAFORMA ZOOM

O Curso Breve de Língua Gestual Portuguesa teve a sua implementação no âmbito da SEDL já há quatro anos e tem vindo a ser 
realizado anualmente tendo em conta a importância da inclusão de todos os cidadãos, a fim de ter uma comunidade mais participativa 
e completa. Os Colaboradores do Município também acharam pertinente esta formação, de maneira a desenvolverem competências 
de comunicação necessárias dirigidas a uma comunidade surda, prestando assim um serviço mais eficiente e colaborativo às pessoas 
com esta deficiência. 

Atividade de participação livre e gratuita, reservada aos funcionários municipais que lidam diretamente com população, mediante inscrição prévia, até 12 
de outubro, através do e-mail casa.juventude.vb@cm-valongo.pt. O link de acesso será enviado por e-mail. Limitado à lotação definida.

Horário das ações:
17 e 24 de outubro (sábados) – 14h00 – 19h00 – Turma Iniciados • 21 a 27 de outubro (dias úteis) – 09h00 – 11h00 – Turma Iniciados 
21 a 27 de outubro (dias úteis) – 11h00 – 13h00 – Turma Desenvolvimento  



“RETOMA DESPORTIVA/CONSTRUIR CONFIANÇA”

17 DE OUTUBRO
21H30 – 21H45 - ONLINE

Esta atividade visa a realização de um vídeo de cerca de 15 minutos, com imagens de modalidades desportivas como pano de 
fundo, com intervenções dos técnicos do desporto e o testemunho dos presidentes de duas Associações Desportivas / Clubes, por 
Freguesia, num total de 10, selecionados de acordo com o critério - rácio n.º de atletas/n.º de modalidades.

Atividade de participação livre e gratuita sem necessidade de qualquer tipo de inscrição.
Apresentação do vídeo no seguinte link: facebook.com/sedlvalongo



“OFICINA DAS ARTES” – OFICINA DA ARDÓSIA

19 A 23 DE OUTUBRO 
ONLINE

A Oficina da Ardósia é uma atividade inserida no Projeto “Oficina das Artes”, um projeto vencedor no âmbito do Orçamento 
Participativo Jovem, que retrata uma das logomarcas do Concelho de Valongo, a Lousa. Sendo o Concelho de Valongo, uma terra 
conhecida pela sua ardósia, esta oficina irá proporcionar uma experiência de desenho com giz e de gravação em ardósia, com 
materiais próprios utilizados pelos mineiros. Uma atividade direcionada para várias faixas etárias, desde os mais jovens aos menos 
jovens.

Atividade de participação livre e gratuita para público escolar mediante marcação prévia, até 12 de outubro, através do e-mail
casa.juventude.vb@cm-valongo.pt 
Limitado à lotação definida.



“IV CONFERÊNCIA INTERNACIONAL – CAMINHOS A SEGUIR”

19 E 20 DE OUTUBRO 
PLATAFORMA ZOOM

19 de outubro
9h30 - Abertura “IV Conferência Internacional Caminhos a Seguir”
9h45 - Orçamentos Participativos - Exemplos de Boas Práticas
14h30 - “Um Mundo Global - Redes de Participação e Financiamento na Cidadania” 

20 de outubro
10h00 - “Sou jovem e quero construir um mundo à minha imagem”
11h15 - Apresentação do livro - “Presupuestos Participativos - Aportes y Limites para Radicalizar la Democracia”
14h00 - “Porque é que alguns cidadãos não participam?”
15h30 - “Viajar - O passaporte do conhecimento”

Inscrições e informações: 
https://www.cm-valongo.pt/pages/1090



CURSO DE COMPOSTAGEM 

19 DE OUTUBRO
ONLINE

O projeto de Compostagem Caseira tem como objetivo implementar a compostagem caseira ou comunitária em habitações, 
prédios ou instituições com jardim. Através deste projeto, pretende-se alargar a prática da compostagem caseira ou comunitária, 
permitindo a valorização dos resíduos orgânicos localmente, tendo como benefício adicional a produção de um adubo natural. A 
compostagem caseira contribui para a prevenção de resíduos orgânicos, evitando-se a recolha e o tratamento centralizado desta 
fração de resíduos, reduzindo-se assim os impactes ambientais e económicos associados ao processo e melhorando a qualidade de 
vida da população afetada. 

Sessão síncrona que será realizada na plataforma Microsoft Teams e o link da mesma será enviado aos inscritos da ação.

Atividade de participação livre e gratuita mediante inscrição prévia através do Portal da Lipor, até ao dia 18 de outubro. 
No seguinte link: 
https://www.lipor.pt/pt/academia-online/curso/compostagem-caseira-e-learning/



CURSO DE COMPOSTAGEM 

20 A 23 DE OUTUBRO 
ONLINE

O projeto de Compostagem Caseira tem como objetivo implementar a compostagem caseira ou comunitária em habitações, 
prédios ou instituições com jardim. Através deste projeto, pretende-se alargar a prática da compostagem caseira ou comunitária, 
permitindo a valorização dos resíduos orgânicos localmente, tendo como benefício adicional a produção de um adubo natural. A 
compostagem caseira contribui para a prevenção de resíduos orgânicos, evitando-se a recolha e o tratamento centralizado desta 
fração de resíduos, reduzindo-se assim os impactes ambientais e económicos associados ao processo e melhorando a qualidade de 
vida da população afetada. 

A formação será em regime e-Learning, com liberdade de horário no acesso aos conteúdos. O tempo de formação é de apenas 3h (tempo máximo que o 
participante necessita para visualizar todos os conteúdos e realizar os exercícios).
Atividade de participação livre e gratuita mediante inscrição prévia através do Portal da Lipor, até ao dia 18 de outubro. 
No seguinte link: 
https://www.lipor.pt/pt/academia-online/curso/compostagem-caseira-e-learning/



APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PROCESSO PARTICIPATIVO
DA 2.ª REVISÃO DO PDM DE VALONGO

20 DE OUTUBRO 
20H30 - 22H30 - AUDITÓRIO DR. ANTÓNIO MACEDO, VALONGO

O Plano Diretor Municipal de Valongo é o principal instrumento da gestão e do ordenamento do território, que estabelece a 
estratégia de ordenamento e as regras para utilização, ocupação e transformação do uso do solo em todo o território municipal.

Embora tenha implicação no dia a dia de cada um e de todos nós, pelo facto de ser um documento complexo e transversal a várias 
matérias, é muitas vezes incompreensível para a generalidade da população, que não se relaciona com matérias como o urbanismo, 
o ordenamento do território, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva, as relações com os 
municípios vizinhos, o ambiente, a sustentabilidade, a economia,  etc.

É neste enquadramento que o Município pretende estimular uma cultura de cidadania ainda mais exigente, através de um amplo 
processo participativo para a 2ª revisão deste plano em curso, do qual farão parte, nos próximos meses, um conjunto de iniciativas  
abertas a todos os cidadãos, contando para o efeito, com o apoio da Universidade de Aveiro.

Este processo participativo de revisão do PDMV, fará a sua apresentação pública em duas sessões, pelo que receberá todos os 
cidadãos com as devidas medidas de segurança e distanciamento.

20h30 - Receção
20h45 - Boas Vindas (Presidente da Câmara Municipal de Valongo)
21h00 - Apresentação pública da 2.ª Revisão do PDMV

21H15 - Apresentação da metodologia participativa do PDMV
22H00 - Debate
22h30 - Encerramento



“AUTARQUIAS DO FUTURO – PARTILHA PORTUGAL / AUSTRÁLIA”

21 DE OUTUBRO 
8H30 - 10H00 - PLATAFORMA ZOOM

O objetivo é a partilha de experiências e visões sobre a participação de cidadãos na gestão local entre dois países com geografias 
e contextos socioeconómicos diferentes – Portugal e Austrália.

Oradores: 
- José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo; 
- César Silva, eGovernment Evangelist, WireMaze; 
- Cindy Lenferna de La Motte, Head of Customer and Community of Harverst Digital Planning; 
- Sherridan Bourne, Community Engagement Officer of Banyule City Council. 

Inscrições e informações:
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADE ARTÍSTICA DEDICADA AO TEMA 
“REALITY NET” – PELOS CABEÇAS NO AR E PÉS NA TERRA

21 E 22 DE OUTUBRO
PLATAFORMA ZOOM (PARA PÚBLICO ESCOLAR)

O “Reality Net” é um espetáculo pensado especificamente para a Semana Europeia da Democracia Local em Valongo de 2020. 
Este espetáculo tem como base exploratória a ideia de rede. A rede de internet, a rede de trabalho, a rede familiar, a rede de 
conhecimentos... Queremos refletir na influência que estas redes podem ter em nós e nós nelas. Será apresentado online, ou seja, 
na InterNET. A interatividade/participação pretendida começará pela construção do texto. Serão lançados desafios à comunidade 
escolar para a construção dramatúrgica do espetáculo. No início de cada sessão/apresentação o público terá de eleger quem é a 
personagem que quer seguir, das 3 personagens que terão à escolha. A partir daí só verão a história dessa personagem, que se 
cruzará com as outras. Durante a apresentação, a maioria do público vai escolher como será a continuidade da história. Pretende-
se levantar questões sobre a nossa vida democrática, a vida participativa e a dimensão das nossas ações.

Participação livre e gratuita para público escolar mediante marcação prévia, até 12 de outubro, através do e-mail casa.juventude.vb@cm-valongo.pt
O link de acesso será enviado por e-mail. Limitado à lotação definida.

Horário das apresentações:
21 de outubro - 11h00 – 12h30 •  22 de outubro - 11h00 – 12h30



“VI CURSO BREVE DA CIDADANIA LOCAL”

21 DE OUTUBRO
14H00 - 16H00 - PLATAFORMA ZOOM

O Curso Breve de Cidadania Local, realizado pelo Professor de Direito da Universidade do Minho, António Cândido de Oliveira, 
em cooperação com a Associação de Estudos de Direito Regional e Local, tem como premissa a explanação do Manual Breve de 
Cidadania Local, livro editado pelo Município de Valongo, a alunos do Ensino Secundário, de modo a convidá-los a refletir nas 
questões relacionadas com a Democracia e com o Estado de Direito. Constitui também o objetivo de elucidar sobre esta ferramenta 
que possibilita o empoderamento dos cidadãos, para que, no futuro e em última instância, os jovens consigam tomar decisões mais 
conscientes, e fazer parte de uma comunidade mais esclarecida e informada. 

Atividade de participação livre e gratuita, para público escolar mediante marcação prévia, até 12 de outubro, através do e-mail casa.juventude.vb@cm-
valongo.pt
O link de acesso será enviado por e-mail. Limitado à lotação definida.



“AUTARQUIAS DO FUTURO – SERVIÇOS ONLINE”

21 DE OUTUBRO 
14H30 - 16H30 - PLATAFORMA ZOOM

Numa era tendencialmente digital a prestação de serviços online pelas autarquias é fundamental para a satisfação e envolvimento 
dos cidadãos.

Inscrições e informações: 
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PROCESSO PARTICIPATIVO
DA 2.ª REVISÃO DO PDM DE VALONGO

21 DE OUTUBRO 
20H30 - 22H30 - FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE

O Plano Diretor Municipal de Valongo é o principal instrumento da gestão e do ordenamento do território, que estabelece a 
estratégia de ordenamento e as regras para utilização, ocupação e transformação do uso do solo em todo o território municipal.

Embora tenha implicação no dia a dia de cada um e de todos nós, pelo facto de ser um documento complexo e transversal a várias 
matérias, é muitas vezes incompreensível para a generalidade da população, que não se relaciona com matérias como o urbanismo, 
o ordenamento do território, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva, as relações com os 
municípios vizinhos, o ambiente, a sustentabilidade, a economia,  etc.

É neste enquadramento que o Município pretende estimular uma cultura de cidadania ainda mais exigente, através de um amplo 
processo participativo para a 2ª revisão deste plano em curso, do qual farão parte, nos próximos meses, um conjunto de iniciativas  
abertas a todos os cidadãos, contando para o efeito, com o apoio da Universidade de Aveiro.

Este processo participativo de revisão do PDMV, fará a sua apresentação pública em duas sessões, pelo que receberá todos os 
cidadãos com as devidas medidas de segurança e distanciamento.

20h30 - Receção
20h45 - Boas Vindas (Presidente da Câmara Municipal de Valongo)
21h00 - Apresentação pública da 2.ª Revisão do PDMV

21H15 - Apresentação da metodologia participativa do PDMV
22H00 - Debate
22h30 - Encerramento



CONFERÊNCIA “CONSTRUIR CONFIANÇA À DISTÂNCIA
E COM (CIBER) SEGURANÇA”

21 DE OUTUBRO
21H00 - 22H30 - ONLINE

No Município de Valongo, onde 100% dos serviços são desmaterializados, o aumento da digitalização tem como consequência o 
aumento da exposição a ciberataques.
O Município de Valongo adaptou-se de forma rápida e eficaz a esta nova realidade, confirmando que a desmaterialização 
implementada, se assuma como preponderante para o sucesso da continuidade dos serviços públicos em Valongo. O isolamento 
social e o consequente encerramento e/ou disponibilização de serviços mínimos permitiram validar a aposta uma vez que os 
Munícipes continuaram a ter acesso às respostas de forma online.

Esta conferência, contará com o CEO da Visionware, Bruno Castro, onde apresentará a estratégia do Município para garantir a 
segurança dos procedimentos online.

Atividade de participação livre e gratuita, não necessita de inscrição prévia.



INSPIRING FUTURE – “WORKSHOP FRESHBIZ”

22 E 27 DE OUTUBRO
PLATAFORMA ZOOM

Este workshop foi implementado nas celebrações da SEDL com a Inspiring Future Association, que visa esclarecer os estudantes 
sobre as questões de possibilidades para o seu futuro, além de desenvolver atividades com uma componente educacional. 
Esta atividade, em particular, envolve o uso de um jogo de tabuleiro gigante, desenvolvido para ajudar na aquisição de novas 
competências, designadamente empreendedoras, de maneira dinâmica e lúdica. A criatividade e o trabalho em equipa são fulcrais 
para alcançarem o objetivo. 

Atividade de participação livre e gratuita, para público escolar mediante marcação prévia, até 12 de outubro, através do e-mail casa.juventude.vb@cm-
valongo.pt. O link de acesso será enviado por e-mail. Limitado à lotação definida. 

Horário dos workshops:
22 de outubro – 11h00 – 12h30 • 27 de outubro – 14h00 – 15h30



“AUTARQUIAS DO FUTURO – COMUNICAÇÃO AUTÁRQUICA”

22 DE OUTUBRO 
14H30 - 16H30 - PLATAFORMA ZOOM

A comunicação é essencial para o envolvimento dos cidadãos nas decisões.

Inscrições e informações:
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



II ENCONTRO DE BOAS PRÁTICAS NAS FREGUESIAS 

DIA 23 DE OUTUBRO 
14H30 - 16H30 - PLATAFORMA ZOOM

Esta atividade é realizada em parceria com a Wiremaze, empresa especializada em consultoria de Orçamentos Participativos. As 
juntas de freguesia são a base no contato do cidadão com a administração pública. São a estrutura de maior proximidade e têm 
um papel fundamental na dinamização da comunidade em termos de cidadania. A forma como comunicam, interagem e servem 
os seus fregueses no dia a dia pode ser uma das chaves para as alterações sociais necessárias à nova normalidade. O debate irá 
debruçar-se sobre estes novos desafios.

Inscrições e informações:
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



INAUGURAÇÃO DO PROJETO OPJV - “SONS DO VALE”

23 DE OUTUBRO 
21H00 - ONLINE

“Sons do Vale” é um projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem de Valongo. Este projeto prende-se com a gravação de 
um CD por parte da Banda Musical de S. Martinho, uma banda filarmónica do Concelho de Valongo, onde constam temas musicais 
emblemáticos e tradicionais do Concelho, de modo a eternizá-los. Pretende-se, deste modo, preservar temas musicais como o S. 
João de Sobrado (Festa das Bugiadas e Mouriscadas), o Grande Hino da Cidade de Valongo e o Hino da Confraria do Biscoito e da 
Regueifa, ficando estes temas disponíveis para todos os Cidadãos do Concelho de Valongo. 

Apresentação do vídeo em:
facebook.com/sedlvalongo



75º ANIVERSÁRIO DAS NAÇÕES UNIDAS

24 DE OUTUBRO 
21H00 - 00H00 - FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE E MUSEU MUNICIPAL DE VALONGO

A Câmara Municipal de Valongo associa-se à celebração do 75º aniversário das Nações Unidas, uma data de grande importância 
para o sistema internacional multilateral, sobretudo no atual contexto da crise resultante da pandemia da Covid-19. 
A ONU refere que “mais do que nunca, é fundamental promover a solidariedade entre os povos para juntos se conseguir mitigar 
e combater os efeitos da pandemia”, pretende demonstrar como os países, as cidades e as comunidades defendem e promovem 
a missão e os valores da ONU: manutenção da paz e segurança internacionais, promoção dos direitos humanos, redução das 
desigualdades e prosperidade para todos, assim, neste contexto, esclarece que “o Centro Regional de Informação das Nações 
Unidas para a Europa Ocidental está a coordenar uma iniciativa, à escala europeia, pedindo a inúmeras entidades relevantes que 
se juntem, simbolicamente, a esta ocasião iluminando a azul - a cor da ONU – edifícios / monumentos icónicos”.

A Câmara Municipal de Valongo irá juntar-se a esta iniciativa iluminando o Fórum Cultural de  Ermesinde e o Museu Municipal de Valongo.  



“OFICINA DAS ARTES” – OFICINA DO BRINQUEDO

26 A 30 DE OUTUBRO 
ONLINE

A Oficina do Brinquedo é uma atividade inserida no Projeto “Oficina das Artes”, um projeto vencedor no âmbito do Orçamento 
Participativo Jovem, que retrata uma das logomarcas do Concelho de Valongo, o Brinquedo. 
Sendo este concelho conhecido pela sua tradição do brinquedo de madeira, esta oficina terá como finalidade a construção de 
marionetas a partir de materiais reciclados. Esta atividade é desenvolvida pelos mais jovens, em articulação com as escolas, e com 
os menos jovens, em articulação com a Academia Sénior. 

Atividade de participação livre e gratuita para público escolar mediante marcação prévia, até 12 de outubro, através do e-mail casa.juventude.vb@cm-
valongo.pt
Limitado à lotação definida. 



“UE EM 30 MINUTOS”

26 DE OUTUBRO 
11H30 – 12H30 – PLATAFORMA ZOOM

A UE em 30 minutos é uma atividade implementada em parceria com a Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto. Este projeto visa mitigar o distanciamento existente entre cidadãos e a União Europeia, de modo a que esta 
se torne numa realidade próxima e não abstrata e longínqua, contribuindo para que alunos do ensino secundário, muitos prestes 
a atingir a maioridade e muitos outros tendo já atingido, possam exercer o seu direito de voto de forma consciente. 

Atividade de participação livre e gratuita mediante inscrição prévia através do e-mail iniciativas.educacao@cm-valongo.pt
O link de acesso será enviado por e-mail. Limitado à lotação definida.



INSPIRING FUTURE – “SESSÃO DE EMPREGABILIDADE”

26 E 30 DE OUTUBRO
PLATAFORMA ZOOM

Este workshop foi implementado nas celebrações da SEDL com a Inspiring Future Association, que visa esclarecer os estudantes 
sobre as questões de possibilidades para o seu futuro, além de desenvolver atividades com uma componente educacional. 
Esta atividade, em particular, envolve o uso de um jogo de tabuleiro gigante, desenvolvido para ajudar na aquisição de novas 
competências, designadamente empreendedoras, de maneira dinâmica e lúdica. A criatividade e o trabalho em equipa são fulcrais 
para alcançarem o objetivo. 

Atividade de participação livre e gratuita para público escolar mediante marcação prévia, até 12 de outubro, através do e-mail
casa.juventude.vb@cm-valongo.pt. O link de acesso será enviado por e-mail. Limitado à lotação definida.

Horário das sessões:
26 de outubro –14h30 – 16h00 • 30 de outubro –09h00 – 10h30 



“O MEU QUARTO GLOBAL”
– PELOS CABEÇAS NO AR E PÉS NA TERRA 

27 E 30 DE OUTUBRO 
PLATAFORMA ZOOM 

“O meu quarto Global” é um espetáculo que foi solicitado ao Grupo de Teatro Profissional Cabeças no Ar e Pés na Terra pelo 
Município de Valongo. Este foi um espetáculo pensado especificamente para a Semana Europeia da Democracia Local de Valongo 
2019, com uma forte componente multimédia, que pretende levantar questões entre os mais jovens sobre a vida democrática, 
a vida participativa e a dimensão das ações. Tendo como ponto de partida a ideia de escape room, onde só quando se encontra a 
solução é que se passa para o nível seguinte, é intenção construir um espetáculo dinâmico, emocionante e apelativo para todas as 
idades e círculos sociais.  No final da peça, a plateia envolve-se numa conversa informal sobre os temas na peça, nomeadamente as 
diferentes formas de governar e os perigos que a democracia enfrenta atualmente.

Atividade de participação livre e gratuita para público escolar mediante marcação prévia, até 12 de outubro, através do e-mail
casa.juventude.vb@cm-valongo.pt. O link de acesso será enviado por e-mail. Limitado à lotação definida.

Horário dos espetáculos:
27 de outubro 14h00 – 15h30 • 30 de outubro 09h00 – 10h30 



“AUTARQUIAS DO FUTURO – TURISMO”

27 DE OUTUBRO 
14H30 - 16H30 - PLATAFORMA ZOOM

O turismo era, até março de 2020, um dos principais pilares dinamizadores da economia portuguesa. Atualmente, sofre uma 
transformação brutal forçada pelos constrangimentos derivados da pandemia. As autarquias e as CIM têm um papel fundamental 
na redefinição e revitalização do turismo nacional, os desafios, as experiências já realizadas e os resultados. 

Inscrições e informações:
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

27 DE OUTUBRO 
21H30 - 23H00 - PLATAFORMA ZOOM

O Conselho Municipal da Juventude é um órgão consultivo que tem por missão criar condições para uma participação efetiva dos 
jovens Valonguenses, na construção de ações e medidas de políticas de juventude que contribuam para a melhoria da qualidade 
de vida e desenvolvimento sustentável da cidade. Uma vez que é uma atividade projetada para dar voz ativa aos jovens, achamos 
pertinente inseri-la na SEDL.

Evento exclusivo para os membros do Conselho Municipal da Juventude.
O link de acesso será enviado por e-mail.



WORKSHOP DE REALIDADE VIRTUAL 

28 DE OUTUBRO 
10H00 - 12H00 - CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL DE VALONGO (ERMESINDE)

Vem conhecer e/ou experimentar óculos virtuais, câmaras 360° e programas de criação de aplicações ou edição de vídeo e vamos 
entrar juntos no mundo da realidade virtual. 

Atividade presencial em livestreaming pelo Facebook do CDI Portugal, de participação livre e gratuita, destinada a todas as pessoas de todas as idades, 
limitado à lotação definida e mediante inscrição prévia, via:
https://forms.gle/E3CvBQdNQNncUeCu8 
ou através dos contactos:
ccd@cdi.org.pt • 227 666 986 / 964 358 379



III ENCONTRO DE PROPONENTES DE ORÇAMENTOS 
PARTICIPATIVOS JOVENS

28 DE OUTUBRO 
14H30 - 16H00 - PLATAFORMA ZOOM

O Encontro de Proponentes de OPJ´s organizado em conjunto pelo Município e pela Wiremaze, envolve a participação de jovens 
que submeteram projetos no âmbito dos Orçamentos Participativos Jovens nacionais e que são convidados a refletir sobre as 
diferentes etapas do processo, em torno de expectativas e dos problemas, com o objetivo de encontrar soluções inovadoras para 
melhorarem o sucesso do OPJ. Da partilha de experiências espera-se uma coconstrução de processo adaptado à nova realidade. A 
sessão será moderada usando métodos de interação online fomentando o trabalho cooperativo online. 

Inscrições e informações:
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



INAUGURAÇÃO DO PROJETO OPJV - “JARDIM DAS ESTAÇÕES”

29 DE OUTUBRO 
10H00 - ESCOLA BÁSICA DA GANDRA, ERMESINDE

“Jardim das Estações” é um projeto vencedor da sexta edição do Orçamento Participativo Jovem de Valongo, na categoria “Escolar”. 
Este projeto tem como base a criação de um “Jardim Pedagógico Vertical” na Escola Básica da Gandra, surgindo da necessidade de 
conceber ambientes educativos inovadores, capazes de proporcionar experiências enriquecedoras a todas as crianças. O conceito 
prende-se com a dinamização e manutenção de várias plantas, inseridas num sistema de blocos de lecca e de uma pérgula com 
vasos suspensos. 

Atividade restrita à comunidade escolar. 



INAUGURAÇÃO DO PROJETO OPJV - “DESPORTO EM CABEDA”

29 DE OUTUBRO 
11H00 - ESCOLA BÁSICA DE CABEDA, ALFENA

“Desporto em Cabeda” é um projeto vencedor da sexta edição do Orçamento Participativo Jovem de Valongo, na categoria “Escolar”. 
Este projeto tem como base a criação de um espaço desportivo na Escola Básica de Cabeda, em Alfena. A ideia foi criar um campo 
de futebol, com todos os materiais necessários para esta prática desportiva. 

Atividade restrita à comunidade escolar. 



“CRP EM 30 MINUTOS”

29 DE OUTUBRO 
11H30 – 12H30 – PLATAFORMA ZOOM

A CRP é uma atividade implementada em parceria com a Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto. Este projeto consiste em explicar a Constituição da República Portuguesa (CRP) de uma forma divertida, dinâmica e prática 
a alunos do ensino secundário, em 30 minutos. 

Atividade de participação livre e gratuita mediante inscrição prévia através do e-mail iniciativas.educacao@cm-valongo.pt
O link de acesso será enviado por e-mail. Limitado à lotação definida.



“AUTARQUIAS DO FUTURO – TRANSPARÊNCIA”

29 DE OUTUBRO 
14H30 - 16H30 - PLATAFORMA ZOOM

Transparência é um dos pilares fundamentais de uma sociedade moderna. É o alicerce para confiança entre os cidadãos e a 
administração pública. O objetivo deste painel é ficar a conhecer diferentes iniciativas autárquicas de promoção da transparência 
dos processos.

Inscrições e informações:
http://wireacademy.wiremaze.com/p/workshop-autarquias-futuro-2020



TRANSFORMA TI 2ª EDIÇÃO: O QUE ACONTECEU? - STORYTELLING

29 DE OUTUBRO
16H00 - 17H00 - CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL DE VALONGO (ERMESINDE)

Vem ouvir os altos e baixos da viagem que oito jovens do concelho de Valongo realizaram pelo TRANSFORMA TI – uma aceleradora 
que, em poucos meses, transforma ideias em soluções tecnológicas com um fim social e que resolvem problemas do dia a dia e/ou 
que melhorem a qualidade de vida da comunidade. Seis soluções que se apresentaram a concurso, ganharam um prémio monetário 
da Câmara Municipal de Valongo e continuam a desenvolvê-las. Participa neste storytelling! 

Atividade presencial em livestreaming pelo Facebook do CDI Portugal, de participação livre e gratuita, destinada a jovens entre os 18 e os 35 anos, 
limitado à lotação definida e mediante inscrição prévia, via:
https://forms.gle/N5DWXXLNdnhfkc2z5
ou através dos contactos: 
ccd@cdi.org.pt • 227 666 986 / 964 358 379



“AQUILO QUE SOMOS” 

30 DE OUTUBRO 
16H00 – 18H00 – AUDITÓRIO DR. ANTÓNIO MACEDO, VALONGO

Atividade destinada a reunir todas as boas práticas e projetos importantes do Município de Valongo, com o objetivo de explicar 
o que está a ser desenvolvido atualmente nos diferentes Serviços da Câmara, que apresentam o seu projeto e as suas principais 
linhas de ação. O objetivo é divulgar o trabalho de cada um, em prol da transparência e do compartilhamento de boas práticas, que 
devido às suas diversas áreas, vários projetos acabam por serem desconhecidos para muitos, o que torna a iniciativa fundamental 
para o envolvimento e motivação das Equipas de trabalho.

Atividade de participação livre e gratuita mediante inscrição prévia, até 12 de outubro, através do e-mail casa-juventude.pt@cm-valongo.pt
Limitado à lotação definida.



APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADE ARTÍSTICA DEDICADA AO TEMA 
“REALITY NET” – PELOS CABEÇAS NO AR E PÉS NA TERRA

30 DE OUTUBRO
21H00 - 22H30 - PLATAFORMA ZOOM (PARA O PÚBLICO EM GERAL)

O “Reality Net” é um espetáculo pensado especificamente para a Semana Europeia da Democracia Local em Valongo de 2020. 
Este espetáculo tem como base exploratória a ideia de rede. A rede de internet, a rede de trabalho, a rede familiar, a rede de 
conhecimentos... Queremos refletir na influência que estas redes podem ter em nós e nós nelas. Será apresentado online, ou seja, 
na InterNET. A interatividade/participação pretendida começará pela construção do texto. Serão lançados desafios à comunidade 
escolar para a construção dramatúrgica do espetáculo. No início de cada sessão/apresentação o público terá de eleger quem é a 
personagem que quer seguir, das 3 personagens que terão à escolha. A partir daí só verão a história dessa personagem, que se 
cruzará com as outras. Durante a apresentação, a maioria do público vai escolher como será a continuidade da história. Pretende-
se levantar questões sobre a nossa vida democrática, a vida participativa e a dimensão das nossas ações.

Participação livre e gratuita mediante inscrição prévia, até 12 de outubro, através do e-mail casa.juventude.vb@cm-valongo.pt



PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
presidencia@cm-valongo.pt • casa.juventude.vb@cm-valongo.pt 

00351 224 227 900 / 00351 229 774 451 

 

PROGRAMA COMPLETO EM: 
www.cm-valongo.pt 

facebook.com/sedlvalongo 

 

Obs: Todas as atividades e horários poderão estar sujeitos a alterações.



APOIO




