
Nós acreditamos na 

Juventude! 

Faça parte da Rede 

Municipal Jovem (RMJ) e 

participe no 

desenvolvimento da Boa 

Vista! 

 Associações; 

 Grupos do Município; 

 Jovens 

 

Se és uma Associação ou um grupo 

organizado de Jovens podes fazer 

parte da Rede Municipal Jovem e ter 

os seguintes benefícios: 

 Duplicação de documentos (300 

fotocopias mensal por associações); 

 

 Acesso a internet durante uma ho-

ra (60min)/ dia; 

 

 Encadernação de documentos; 

 

 Impressão de documentos; 

 

 Consulta de legislação especifica e 

de documentos relativos a projec-

tos municipais para a Juventude. 

 

 

Publico Alvo 

 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DA BOA VISTA  

PELOURO DA JUVENTUDE 

 

 

 

Para mais informações consulte o site do 

Município da Boa Vista 

(www.municipiodaboavista.cv) ou o Centro 

de Juventude de Sal Rei – Espaço Bubista Jo-

vem, para aceder á  Deliberação que aprova 

o Regulamento do serviço de registo das As-

sociações deste Município. 
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 “ESPAÇO BUBISTA JOVEM "/ SER-

VIÇO DE REGISTO DAS ASSOCIA-

ÇÕES E GRUPOS ORGANIZADOS/ RE-

DE MUNICIPAL JOVEM 

 

“Espaço Bubista Jovem” é o novo no-

me atribuído ao Centro de Juventude de 

Sal Rei (CEJSR), criada pela Câmara Munici-

pal da Boa Vista, através do Pelouro da Ju-

ventude. 

  O “Espaço Bubista Jovem” é composto 

por uma área de trabalho e convívio para 

as associações do Município da Boa Vista 

inscritas no SRAMBV-Serviço de Registo 

das Associações do Município da Boa Vis-

ta, fazendo parte da RMJ – Rede Munici-

pal Jovem. 

 

     O espaço contempla ainda a vertente peda-

gógica dinamizada por acções específicas de 

formação e de sensibilização, visando o aprovei-

tamento a utilização e adaptação plena das tec-

nologias da informação e comunicação por par-

te dos jovens. No Espaço Bubista Jovem, pode-

se ter acesso a uma Incubadora de Turismo, um 

anfiteatro, uma Sala para formações, uma Sala 

de Reuniões e um espaço para orientação voca-

cional e apoio á inserção á vida activa. 

Uma nova dinâmica no  Espaço Bubista 
Jovem 

 Proporcionar um espaço de participação, de-

senvolvimento e intercâmbio entre as associ-

ações juvenis. 

 

 Estimular o empreendedorismo no concelho, 

através da incubadora de turismo da Boa 

Vista, bem como a formação profissional 

através da representação do IEFP na Boa Vis-

ta. 

 Dinamizar a integração social e cívica dos 

jovens, apoiando e estimulando a sua parti-

cipação em actividades de caracter social, 

cultural, educativo, lúdico, artístico e despor-

tivo, organizadas pelo espaço “BUBISTA JO-

VEM”; 

 áreas de ocupação dos tempos livres, vo-

luntariado, cooperação, associativismo, 

formação, mobilidade e intercâmbio; 

 

 Apoiar as actividades promovidas por as-

sociações juvenis e estimular o movimento 

e intercâmbio associativo dos jovens; 

 

 Incentivar o acesso às novas Tecnologias 

de Informação; 

 

 

O Serviço de Registo das Associações - 

SRAMBV: 

É uma iniciativa que visa organizar e disciplinar 

as relações entre a Câmara Municipal e as 

associações e organizações da sociedade civil. 

 

A Rede Municipal Jovem – RMJ: 

 Todas as associações inscritas no SRAMBV, 

passam a fazer parte da RMJ, participando desta 

forma de uma plataforma cujo principal 

objectivo é a partilha e disponibilização de 

informações, programas e actividades 

direccionadas ás Associações, aos grupos 

organizados e aos jovens de uma forma geral. 

CÂMARA MUNICIPALDA BOA VISTA 

PELOURO DA JUVENTUDE 


