
 

 

Conselho Municipal de Juventude 
 

ATA Nº 01/2018 
 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e 
dez minutos, no Auditório do Fórum Jovem da Maia, reuniu-se em sessão 
ordinária o Conselho Municipal de Juventude. -------------------------------------------- 
A reunião foi presidida por Marta Moreira de Sá Peneda, Vereadora do Pelouro 
da Juventude, em representação do Presidente da Câmara Municipal da Maia, 
António Domingos da Silva Tiago. ------------------------------------------------------------ 
Na sessão estiveram presentes a JSD Maia, a JS Juventude Socialista, Jovens 
Bloco de Esquerda, Juventude Popular da Maia, Jovens PAN, Bloco de 
Esquerda – Assembleia Municipal, Coligação Maia em Primeiro – Assembleia 
Municipal, Coligação Novo Começo – Assembleia Municipal, PAN – 
Assembleia Municipal, IVNT – Assembleia Municipal, Agrupamento 8 Águas 
Santas CNE, Agrupamento 95 Maia CNE, Agrupamento 277 Pedrouços CNE, 
Agrupamento 525 S. P. Fins CNE, Agrupamento 902 Moreira CNE, Escoteiros 
235 V. N. da Telha, Associação Estudantes Escola Secundária da Maia, Junta 
de Freguesia do Castêlo da Maia, Junta de Freguesia da Cidade da Maia, 
Junta de Freguesia de Folgosa, Junta de Freguesia de Moreira, Junta de 
Freguesia de Nogueira e Silva Escura, Junta de Freguesia de S. Pedro Fins, 
Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha, Associação JB, Escola Dramática 
de Milheirós, Jafetos, ASMAN, Maiastars, Academia de Xadrez da Maia e 
Fapemaia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausentes na sessão estiveram Jovens Juntos Pelo Povo, CDU – Assembleia 
Municipal, Agrupamento 1189 Corim CNE, Associação de Estudantes do Ismai, 
Associação de Estudantes Escola Secundária da Maia, Associação de 
Estudantes Escola Básica e Secundária do Levante da Maia, Associação de 
Estudantes Escola Eb 2/3 Pedrouços, Junta de Freguesia de Águas Santas, 
Junta de Freguesia de Milheirós, Junta de Freguesia de Pedrouços, Clube 
Académico de S. Gemil, Socialis, Centro Social de S. Pedro Avioso e Academia 
de Boxe da Maia. ---------------------------------------------------------------------------------- 
No Período Antes da Ordem do Dia, interveio Ana Medeiros, do Grupo de 
Escoteiros de Vila Nova da Telha, informando que receberam a convocatória 
por correio para esta sessão do CMJ mas não receberam a documentação que 
é enviada por email juntamente com a Ordem de Trabalhos. ------------------------- 
A Vereadora da Juventude afirmou que essa situação vai ser verificada. --------- 
Seguiu-se a intervenção de Hugo Maciel, da Juventude Popular, propondo que 
o Pelouro da Juventude retome a “Feira das Oportunidades”, um evento cuja 
última edição teve lugar em 2012 e que a JP considera ir de encontro às 
necessidades dos jovens, podendo ter grande influência na concretização dos 
seus objetivos pessoais e profissionais. Nesse certame deveriam marcar 
presença empresas do município, forças armadas e forças de segurança, bem 
como entidades ligadas ao associativismo juvenil. Hugo Maciel referiu que 
embora exista a “Qualifica”, na Exponor, quantos mais meios existirem, 
melhore poderão ser as escolhas dos jovens quanto ao seu futuro. Hugo Maciel 
sugeriu que fosse remetido pelo Conselho Municipal de Juventude um parecer 
à Câmara Municipal da Maia sobre esta proposta. --------------------------------------- 
A Vereadora da Juventude agradeceu a sugestão e esclareceu que estes 
eventos, pela sua natureza, vão-se esgotando, sendo necessária a adoção de 



 

 

novos modelos em linha com a realidade que se vai instalando. Por essa razão 
a Feira das Oportunidades foi repensada e substituída pelo evento maiaGO 
que neste momento também está a ser avaliado, estando em estudo um novo 
formato. Quanto às parcerias sugeridas, já foram encetadas diligências com 
algumas das entidades referidas e outras com vista ao desenvolvimento de 
iniciativas que vão de encontro ao desenvolvimento de competências junto dos 
nossos jovens, como aconteceu no âmbito do maiaGO. Acrescentou que serão 
constituídos grupos de trabalho que venham a desenvolver várias temáticas 
nessas áreas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Manuel Pimenta, representante do Bloco de 
Esquerda na Assembleia Municipal, que, fazendo votos para que este 
Conselho Municipal de Juventude funcione, referiu que, pela Ordem de 
Trabalhos, deduz que não houve sessões do CMJ no ano de 2017, o que é 
estranho, porque este é um órgão que está previsto na lei. --------------------------- 
A Vereadora da Juventude afirmou que Manuel Pimenta tem razão e que conta 
com ele e com todos para que este órgão funcione nos termos regulamentares. 
Seguiu-se a intervenção de João Pinto, representante da Coligação Novo 
Começo, que lamentou a ausência do Presidente da Câmara mas que 
certamente estará bem representado pela Vereadora da Juventude. Alertou 
para a necessidade de que o CMJ não repita os erros do passado e que 
funcione dentro dos termos regulamentares e acredita que há vontade de 
tornar o grupo dinâmico. Sugeriu que sejam criados grupos de trabalho e que 
se pense no futuro em descentralizar o CMJ. --------------------------------------------- 
Marta Peneda respondeu que esta intervenção vai exatamente ao encontro de 
um ponto que pretende apresentar nesta sessão do CMJ com a sugestão da 
criação de um grupo de trabalho constituído pelos representantes das Juntas 
de Freguesia que se debruce sobre a descentralização das sessões do CMJ. -- 
No Período da Ordem do Dia, passou-se ao ponto 2.1. da Ordem de Trabalhos: 
apreciação e votação da Ata Nº 02/2016, tendo a mesma sido aprovada por um 
voto do representante do Agrupamento 8 do CNE Águas Santas, presente 
nessa sessão do CMJ. --------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se ao ponto 2.2 Apreciação do Relatório de Atividades e Contas do 
Pelouro da Juventude do ano de 2017, intervindo Manuel Pimenta, do Bloco de 
Esquerda, afirmando que é útil conhecer mais em pormenor o destino das 
verbas, de modo a melhor preparar o plano do próximo ano. Afirmou, ainda, 
que a atribuição de subsídios é importante mas é necessário que haja uma 
distribuição equilibrada dos valores e é preciso também conhecer quem são as 
associações que têm beneficiado desses subsídios. ------------------------------------ 
A Vereadora da Juventude respondeu que concorda com a posição de Manuel 
Pimenta e entende que o princípio da transparência é defendido por todos e 
todos pugnam por ele. Acrescentou que o documento apresentado neste CMJ 
é apenas um resumo das contas oficiais e que poderá fazer chegar essas 
contas em detalhe, se assim o entenderem, até porque as mesmas são de 
domínio público. Marta Peneda esclareceu que estamos num período 
excecional, resultante do último ato eleitoral autárquico que não permitiu 
processar todos estes documentos no devido tempo, assegurando que no 
próximo ano serão cumpridos todos os procedimentos. -------------------------------- 
No ponto 2.3 da Ordem de Trabalhos a Vereadora da Juventude apresentou 
em PowerPoint a equipa de colaboradores do Pelouro da Juventude, os 



 

 

espaços que lhe são afetos e o Plano Anual de Atividades e Orçamento do 
Pelouro da Juventude para o ano de 2018. ------------------------------------------------ 
Começando pelo Orçamento, Marta Peneda informou que o Pelouro da 
Juventude dispõe este ano duma verba total de €164.450 (cento e sessenta e 
quatro mil quatrocentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------- 
Reportando-se aos pilares de atuação do Pelouro da Juventude, a Vereadora 
referiu a Inserção na Vida Ativa, área em que o Pelouro da Juventude em 
tempos realizou a Feira das Oportunidades e o maiaGO e na qual pretende 
agora levar a efeito o programa Get Forward, uma parceria com a Fundação da 
Juventude que visa estimular o desenvolvimento pessoal, a integração social e 
a empregabilidade dos jovens. ---------------------------------------------------------------- 
No pilar dos Projetos Culturais, Artísticos e de Animação, a Vereadora pretende 
dar continuidade aos projetos com sucesso, nomeadamente o Maia Showcase, 
o programa “Conheces?”, os Workshops de Fotografia na Casa do Alto, o 
Festival de Teatro Jovem, o Festival de Danças Urbanas e o Concurso 
Literário. Pretende, também, promover novas iniciativas, como a Festa de 
Encerramento do Ano Letivo e, eventualmente, um Festival de Hip-Hop. --------- 
Na área dos Tempos Livres, Marta Peneda referiu as FAJ – Férias Ativas 
Jovens, um evento desenvolvido em parceria com a Fajetos – Associação de 
Jovens Voluntários, da Maia. ------------------------------------------------------------------- 
No pilar do Empreendedorismo referiu o Centro de Incubação de Empresas do 
Fórum Jovem da Maia, o fundo financeiro Maia Finicia, o programa Get 
Forward e a Bolsa Gonçalo Mendes da Maia de estímulo a jovens 
empreendedores maiatos. ---------------------------------------------------------------------- 
No pilar do Apoio Psicológico e Pedagógico, o Pelouro da Juventude dispõe do 
GAAPP – Gabinete de Acompanhamento Psicológico e Pedagógico, sediado 
na Casa do Alto e que desenvolve a sua ação por todo o concelho em 
colaboração com as escolas e outras instituições. --------------------------------------- 
Na área do Associativismo Juvenil, a Vereadora referiu o Gabinete de Apoio à 
Criação de Associações Juvenis, as Salas das Associações do Fórum Jovem 
da Maia e o Apoio Financeiro. ----------------------------------------------------------------- 
Quanto ao pilar da Cidadania e Voluntariado Jovem, Marta Peneda pretende 
criar um serviço de oferta de programas de voluntariado, através duma 
plataforma digital, orientando os jovens na sua formação e nas escolhas 
enquanto voluntários. ---------------------------------------------------------------------------- 
Por fim, no pilar das Parcerias Estratégicas, a Vereadora defendeu a 
necessidade de se trabalhar em rede e de se desenvolverem parcerias com 
entidades e instituições ligadas à juventude. ---------------------------------------------- 
Quanto a novas propostas, a Vereadora da Juventude pretende criar novas 
plataformas de comunicação que sejam eficazes e que cheguem efetivamente 
aos jovens, pretende trabalhar na identidade visual do Pelouro da Juventude e 
assinalar o Dia Internacional da Juventude. Pretende, também, levar a efeito o 
Plano Municipal da Juventude da Maia, um documento estratégico fundamental 
a desenvolver ao longo deste mandato. Tenciona, ainda, criar Grupos de 
Trabalho do Conselho Municipal de Juventude e instituir em 2019 o Orçamento 
Participativo Jovem. ------------------------------------------------------------------------------ 
Para trabalhar todos estes projetos, a Vereadora da Juventude conta com uma 
equipa motivada, eficiente e multidisciplinar, conta com infraestruturas 
dinâmicas e com boas relações com entidades externas. Como 



 

 

constrangimentos, Marta Peneda referiu as restrições do Orçamento de Estado 
de 2018, o Código de Contratos Públicos e a escassez de Recursos Humanos. 
Não havendo inscrições para intervenções sobre este ponto, passou-se à 
emissão do Parecer Obrigatório do Conselho Municipal de Juventude ao Plano 
Anual de Atividades e Orçamento do Pelouro da Juventude, tendo o Conselho 
emitido Parecer Favorável por maioria, com um voto contra da Coligação Novo 
Começo e três abstenções da Juventude do PAN, da Juventude Socialista e 
dos Jovens do Bloco de Esquerda. ----------------------------------------------------------- 
Esse Parecer ficará anexo à presente Ata. ------------------------------------------------- 
No decurso desta votação foi levantada a questão sobre o direito de voto dos 
deputados da Assembleia Municipal, como foi prática anterior do Conselho, 
sendo consensualmente confirmado, pela interpretação do Regimento do CMJ, 
que não dispõem desse direito. A Vereadora da Juventude propôs que fosse 
estudada uma clarificação e consequente revisão ao Regimento. ------------------- 
Passou-se ao ponto 2.4 da Ordem de Trabalhos – Apreciação e Emissão de 
Parecer às Candidaturas ao programa de Apoio ao Associativismo Juvenil de 
2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio Manuel Pimenta, do Bloco de Esquerda, defendendo que os grupos 
de escuteiros merecem ser apoiados. Contudo, é importante encontrar forma 
de melhor distribuir os subsídios, nomeadamente através do critério de número 
de participantes na atividade. ------------------------------------------------------------------ 
Marta Peneda esclareceu que o que está em discussão é a atribuição de 
subsídios referentes a 2017 e que o critério utilizado até agora tem sido o de 
dividir a verba disponível pelas candidaturas apresentadas. Propôs que se 
mantenha, neste caso, o mesmo critério, podendo o mesmo, no futuro, ser 
revisto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Emanuel Silva, do Agrupamento de Escuteiros de 
Pedrouços, esclarecendo que o custo por pessoa apresentado nas 
candidaturas não espelha o número de elementos participantes nem o valor 
real, sendo este superior no triplo ou quádruplo. ----------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Ana Medeiros, do Grupo de Escoteiros de Vila 
Nova da Telha, afirmando que os escoteiros não são subsiodependentes mas 
que necessitam de ajuda para subsistir, dadas as carências financeiras de 
alguns dos seus elementos e que este subsídio é um apoio importante para as 
atividades das associações. -------------------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Cristiano Pereira, do Agrupamento de Escuteiros de S. 
Pedro Fins, referindo que os critérios estão previstos no Regulamento e que a 
fórmula de dividir a verba em montantes iguais foi adotada com o objetivo de 
haver mais equilíbrio na atribuição dos subsídios. --------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Hugo Maciel, da Juventude Popular, felicitando os 
escuteiros pelas atividades que desenvolvem, pela importância que têm junto 
dos jovens e pelos valores que transmitem. Sugeriu que todas as candidaturas 
devam mencionar o valor bem como o destino das verbas. --------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Luís Silva, do Agrupamento de Escuteiros de 
Águas Santas, questionando quando serão analisadas as candidaturas 
apresentadas até 30 de novembro de 2017. Sugeriu que haja uma melhor 
promoção deste apoio, de forma a alarga-lo para além dos grupos de 
escuteiros. ------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

A Vereadora da Juventude respondeu propondo o prolongamento do prazo de 
candidaturas de 2018 até o dia 31 de maio. Quanto ao alcance das 
associações ao subsídio, isso depende de cada uma. ---------------------------------- 
Passou-se à votação do Parecer às Candidaturas ao Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil no ano de 2017, tendo o Conselho Municipal de 
Juventude emitido por unanimidade um Parecer Favorável à atribuição de 
apoio financeiro no montante de € 1.500 (mil e quinhentos euros) a cada uma 
das cinco entidades candidatas, a saber: Grupo 235 Vila Nova da Telha da 
Associação de Escoteiros de Portugal, Agrupamento 95 Maia do Corpo 
Nacional de Escutas, Agrupamento 277 Pedrouços do Corpo Nacional de 
Escutas, Agrupamento 525 S. Pedro Fins do Corpo Nacional de Escutas e 
Agrupamento 902 Moreira do Corpo Nacional de Escutas. ---------------------------- 
Esse Parecer ficará anexo à presente Ata. ------------------------------------------------- 
Passou-se ao ponto 2.5 da Ordem de Trabalhos – Nomeação do representante 
do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação, 
tendo-se autoproposto Emanuel José Almeida Gonçalves da Silva, 
representante do Agrupamento de Escuteiros 277 de Pedrouços. ------------------ 
Procedeu-se à eleição por voto secreto, tendo a nomeação sido aprovada por 
maioria com um voto contra e quinze votos a favor. ------------------------------------- 
Passou-se ao ponto 2.6 – Nomeação dos Secretários do Conselho Municipal 
de Juventude, sendo proposto que estes cargos sejam ocupados pelos 
coordenadores do Fórum Jovem da Maia e da Casa do Alto, respetivamente 
Abílio Pedro Fernandes Moreira e Luís Filipe Matias de Oliveira. -------------------- 
Procedeu-se à eleição por voto secreto, tendo a nomeação sido aprovada por 
maioria com uma abstenção e quinze votos a favor. ------------------------------------ 
No cumprimento do ponto 2.7 da Ordem de Trabalhos – Proposta de alteração 
ao ponto 1. do artigo 29º do Regimento do Conselho Municipal de Juventude, a 
Vereadora da Juventude sugeriu que, por questões de sensibilidade ambiental, 
seja abolido o envio das cartas com as Convocatórias do Conselho Municipal 
de Juventude por correio, adotando-se o envio por endereço eletrónico. ---------- 
Interveio Manuel Pimenta do Bloco de Esquerda, sugerindo que, para além do 
envio eletrónico, se procedesse também ao envio de mensagem por telemóvel. 
Marta Peneda respondeu que neste momento não está em condições de 
garantir essa possibilidade mas que a mesma fica em avaliação. ------------------- 
Submetida a proposta a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade 
passando a ser a seguinte a redação do ponto 1. do artigo 29º do Regimento 
do CMJ: Os membros do CMJ são convocados para as sessões ordinárias por 
e-mail, com pelo menos oito dias de antecedência. ------------------------------------- 
No ponto 2.8 da Ordem de Trabalhos – Outros assuntos de interesse, interveio 
Hélder Oliveira, representante da Coligação Maia em Primeiro, afirmando que 
faz sentido refletirmos sobre o funcionamento do CMJ, nomeadamente através 
da descentralização, da procura de outros espaços mais informais e outras 
hipóteses de horários. Propôs, ainda, que seja realizada anualmente uma 
atividade com a chancela do Conselho Municipal de Juventude. -------------------- 
A Vereadora da Juventude apresentou uma proposta de criação de um grupo 
de trabalho do Conselho Municipal de Juventude, constituído pelos 
representantes de todas as Freguesias no CMJ, com a tarefa de definir o plano 
orientador das próximas sessões nas diferentes Freguesias do Município da 
Maia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------- 



 

 

Seguiu-se a intervenção de Cristiano Pereira, representante dos Escuteiros de 
S. Pedro Fins, informando que foi inaugurado há cinco meses o Centro 
Escutista Maia International Scout Centre, em S. Pedro Fins, e sugeriu que o 
mesmo seja incluído dos roteiros da juventude. ------------------------------------------ 
Marta Peneda informou que foi criado o Pelouro das Relações com o Munícipe 
e Cidadania, que está sob sua alçada, e que a Câmara Municipal assinou 
recentemente um Protocolo com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade 
de Género, estando reunidas as condições para ser implementado o Plano 
Municipal para a Igualdade de Género, pretendendo-se incluir a Juventude no 
grupo de trabalho que vai operacionalizar esse Plano. --------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Ana Medeiros, dos Escoteiros de Vila Nova da 
Telha, sugerindo que se promova e divulgue os agrupamentos e grupos 
escutistas do município, com informações fornecidas pelos próprios, junto das 
redes sociais e outros meios de informação e comunicação. ------------------------- 
A Vereadora da Juventude concorda e solicita que lhe façam chegar toda a 
informação que julguem importante para ser publicada no Portal da Juventude 
do site da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como terminada às vinte e três 
horas e quinze minutos, tendo sido lavrada a presente ata que, depois de 
aprovada na próxima sessão do CMJ, será assinada pela Vereadora do 
Pelouro da Juventude que presidiu ao Conselho, em representação do senhor 
Presidente da Câmara Municipal da Maia, e pelo Secretário do CMJ que a 
redigiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente: 
 
 
O Secretário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PARECER 
AO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO MUNICIPAL AFETOS AO 

PELOURO DA JUVENTUDE PARA O ANO DE 2018 
 
 
 
 

Nos termos das alíneas a) e b) do ponto 1. do artigo 7º da Lei n.º 8/2009 de 18 

de Fevereiro - Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude e das 

alíneas a) e b) do pontos 1. do artigo 4º do Regulamento do Conselho 

Municipal de Juventude da Maia vem pela presente este Conselho emitir o seu 

PARECER OBRIGATÓRIO ao Plano de Atividades e Orçamento Municipal 

afetos ao Pelouro da Juventude para o ano 2018. 

 

 

O Conselho Municipal de Juventude reunido na sessão de 12 de abril de 

2018 emite, por maioria, com um voto contra e três abstenções, PARECER 

FAVORÁVEL ao Plano Anual de Atividades e de Orçamento do Pelouro da 

Juventude para o ano de 2018, pelo que se envia o presente documento à 

Câmara Municipal da Maia e solicita-se o envio do presente parecer à 

Assembleia Municipal da Maia como anexo ao Plano de Atividades e 

Orçamento Municipal para 2018, cumprindo o estipulado no ponto 3. do 

artigo 8º da Lei n.º 8/2009 de 18 de Fevereiro - Regime Jurídico dos 

Conselhos Municipais de Juventude e o ponto 3. do artigo 5º do 

Regulamento do CMJ. 

 
 
 

Conselho Municipal de Juventude, Fórum Jovem, 12 de abril de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
ÀS CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATISVO JUVENIL 

PARA O ANO DE 2017 
 
 
 

 

Nos termos do ponto 2. do artigo 6º do Normativo de Apoio ao Associativismo 

Juvenil, vem pela presente o Conselho Municipal de Juventude emitir o seu 

PARECER às Candidaturas ao Apoio ao Associativismo Juvenil para o ano 

2017. 

 

 

O Conselho Municipal de Juventude reunido na sessão de 12 de abril de 2018 

emite, por unanimidade, PARECER FAVORÁVEL à atribuição de apoio 

financeiro no montante de € 1.500 (mil e quinhentos euros) a cada uma das 

cinco entidades candidatas, a saber: Grupo 235 Vila Nova da Telha da 

Associação de Escoteiros de Portugal, Agrupamento 95 Maia do Corpo 

Nacional de Escutas, Agrupamento 277 Pedrouços do Corpo Nacional de 

Escutas, Agrupamento 525 S. Pedro Fins do Corpo Nacional de Escutas e 

Agrupamento 902 Moreira do Corpo Nacional de Escutas, referente ao ano de 

2017, pelo que se envia o presente documento à Câmara Municipal da Maia, 

cumprindo o estipulado no ponto 3. do artigo 6º do Normativo de Apoio ao 

Associativismo Juvenil, para aprovação em reunião de Câmara. 

 

 

 

Conselho Municipal de Juventude, Fórum Jovem, 12 de abril de 2018 

 
 
 


