
 

 

Conselho Municipal de Juventude 
 

ATA Nº 02/2018 
 

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, na sua primeira sessão descentralizada organizada pela Junta 
de Freguesia do Castêlo da Maia, reuniu-se em sessão ordinária, no Auditório 
da Quinta da Gruta, o Conselho Municipal de Juventude. -----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A reunião foi presidida pela Senhora Dra. Marta Peneda, Vereadora do Pelouro 
da Juventude, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal 
da Maia, Eng.º António Domingos da Silva Tiago. --------------------------------------- 
Na sessão estiveram presentes a Juventude Social Democrata, Juventude 
Socialista, Núcleo de Juventude Bloco de Esquerda, Juventude Popular, 
Agrupamento 8 Águas Santas CNE, Agrupamento 95 da Maia CNE, 
Agrupamento 277 Pedrouços CNE, Agrupamento 525 São Pedro Fins, 
Agrupamento 902 Moreira CNE, Agrupamento 1189 Corim CNE, Grupo de 
Escoteiros 235 Vila Nova da Telha, Associação de Estudantes da Escola EB+S 
Dr. Vieira de Carvalho, Assembleia Municipal - Coligação Novo Começo, 
Assembleia Municipal – CDU, Assembleia Municipal – PAN, Assembleia 
Municipal – IVNT, Junta de Freguesia de Águas Santas, Junta de Freguesia do 
Castêlo da Maia, Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura, Junta de 
Freguesia de Milheirós, Junta de Freguesia de Pedrouços, Junta de Freguesia 
de São Pedro Fins, Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha, Associação – 
Juventude Barcarense, ASMAN – Associação Solidariedade Social Mouta-
Azenha Nova, Academia de Xadrez da Maia, FAPEMAIA – Federação das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho da Maia . ------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausentes na sessão estiveram a Juventude – Juntos Pelo Povo, Juventude – 
PAN, Associação de Estudantes do ISMAI, Associação de Estudantes da 
Escola EB 2/3 da Maia, Associação de Estudantes da Escola Secundária da 
Maia, Associação de Estudantes da Escola Secundária do Castêlo da Maia, 
Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária do Levante da Maia, 
Associação de Estudantes da Escola EB 2/3 de Pedrouços, Associação de 
Estudantes do Colégio Novo da Maia, Associação de Estudantes da Escola 
Secundária de Águas Santas, Assembleia Municipal – Coligação Maia em 
Primeiro, Assembleia Municipal – BE, Junta de Freguesia Cidade da Maia, 
Junta de Freguesia de Folgosa, Junta de Freguesia de Moreira, Escola 
Dramática e Musical de Milheirós, Jafetos – Associação de Jovens Voluntários 
da Maia, Clube Académico de S. Gemil, Socialis, Maiastars, Centro Social 
Recreativo e Cultural de S. Pedro Avioso, Academia de Boxe da Maia. -----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este CMJ ficou marcado pelo início das suas sessões descentralizadas pelas 
dez Freguesias do Concelho, para possibilitar a cada uma delas mostrar o que 
de melhor fazem na área da Juventude. O Castêlo da Maia, a quem coube a 
responsabilidade de realizar a primeira sessão descentralizada do CMJ, 
promoveu um pequeno colóquio subordinado ao tema “Associativismo Juvenil”, 
tendo convidado para esse efeito, o Presidente da Juventude Barcarense, 
Daniel Monteiro, que deixou ao CMJ o seu testemunho no âmbito da actividade 
desenvolvida pela associação a que preside. --------------------------------------------- 



 

 

Antes de dar início à Ordem de Trabalhos, a Vereadora Marta Peneda 
agradeceu a João Loureiro, representante da Junta do Castêlo da Maia, o 
acolhimento dado ao CMJ, e a Daniel Monteiro, Presidente da Associação 
Juventude Barcarense, elogiando a actividade que a sua associação tem vindo 
a realizar em prol da juventude.----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, dando início à Ordem de Trabalhos, no Período Antes da Ordem 
do Dia, a Vereadora Marta Peneda fez uma breve apresentação das 
actividades levadas a cabo pelo Pelouro da Juventude desde a realização da 
última sessão do CMJ a 12 de abril de 2018, referindo, ainda, que a informação 
relativa a todos os eventos pode ser encontrada no separador da Juventude do 
site da Câmara Municipal. Das actividades realizadas neste período, a 
Vereadora destacou a Exposição de Artes Plásticas de Nuno Dantas, que teve 
início a 12 de abril no Fórum Jovem, a Assembleia Municipal Jovem, no dia 23 
de abril, levada a efeito por jovens maiatos no Salão Nobre dos Paços 
Concelho em colaboração com os Pelouros da Educação e da Cidadania, a 
“Constituição da República em 30 minutos”, realizada a 4 de maio em parceria 
com a Associação de Estudantes da Faculdade de Direito do Porto, “A Escola 
Inclusiva”, promovida pelo GAAPP, a 7 de maio na Escola Secundária de 
Águas Santas, o Curso de Iniciação à Fotografia realizado na Casa do Alto, a 
15ª Edição do Festival de Teatro Jovem da Maia levado a efeito no Fórum 
Jovem de 30 de maio a 9 de junho, a Festa de Final de Aulas que reuniu a 
comunidade estudantil de todo o Concelho teve lugar na praça do Fórum da 
Maia, o Maia Showcase levado a efeito pelo quarteto musical “O Coiso”, que se 
realizou no Fórum Jovem a 30 de junho, o Festival da Danças Urbanas que 
teve lugar a 1de julho, inserido no programa das festas do Concelho da Maia, 
as FAJ – Férias Ativas Jovens, realizaram-se de 2 a 27 de julho em parceria 
com a Jafetos, e o Get Forward, projeto que promove o desenvolvimento 
pessoal, a integração social e a empregabilidade que se realiza em parceria 
com a Fundação da Juventude.----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No cumprimento do 2.1. da Ordem de Trabalhos, Período da Ordem do Dia, 
devido ao facto dos membros do CMJ não terem recebido via email a Ata nº 
01/2018, a Vereadora, Marta Peneda, procedeu à sua leitura para apreciação e 
votação, tendo a esta sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se, de seguida, ao ponto 2.2. da Ordem de Trabalhos: Apreciação e 
Emissão de Parecer às Candidaturas ao programa de Apoio ao Associativismo 
Juvenil do ano de 2018. A Vereadora, Marta Peneda, começou por dar a 
conhecer ao CMJ as entidades que apresentaram candidaturas ao programa 
de Apoio ao Associativismo Juvenil para o ano de 2018.------------------------------- 
Neste ponto, interveio Luís Silva, do CNE de Águas Santas, que propôs ao 
CMJ a criação de um grupo de trabalho que desenvolva um mecanismo mais 
justo de distribuição do subsídio de Apoio ao Associativismo Juvenil.--------------- 
A Vereadora agradeceu a intervenção de Luís Silva, e, em resposta, afirmou 
que no ponto 5 do normativo de Apoio ao Associativismo Juvenil estão 
definidos os critérios de distribuição do subsídio. Contudo, prosseguiu Marta 
Peneda, o que tem acontecido é uma distribuição igual da verba pelas 
candidaturas apresentadas sem estas serem ajuizados pelos critérios do ponto 
5 do normativo. Marta Peneda sugeriu que este ano ainda se mantivesse o 



 

 

mesmo formato dos anos anteriores e, futuramente, entende que os subsídios 
atribuídos às candidaturas apresentadas devam ser acompanhados de uma 
fundamentação realizada pelo Pelouro da Juventude, órgão responsável pela 
avaliação das candidaturas. Em última instância, caso seja entendimento do 
CMJ, poder-se-á criar um grupo de trabalho que estabeleça um mecanismo 
mais justo de distribuição do subsídio pelas candidaturas apresentadas. ---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No ponto 2.3. da Ordem de Trabalhos: Proposta de alterações ao Regimento 
do Conselho Municipal de Juventude, Marta Peneda certificou-se que todos os 
membros do CMJ presentes tenham recebido a proposta. A Vereadora referiu 
ainda que esta proposta de alteração reflecte todos os input´s dados no último 
CMJ.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não se tendo registado intervenções neste ponto, a Proposta de alterações ao 
Regimento do CMJ foi colocada à votação, tendo a mesma sido aprovada por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se ao ponto 2.4. da Ordem de Trabalhos: Outros assuntos de 
interesse. Não tendo nenhum dos membros do CMJ feito uso da palavra neste 
ponto, a Vereadora Marta Peneda aproveitou para dar nota ao CMJ de uma 
moção apresentada pelo PAN na última Assembleia Municipal, a fim de 
recomendar à Câmara Municipal que evite o uso excessivo de materiais de 
plástico tendo em conta todos os malefícios causados por estes produtos. -------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por terminada às vinte e três 
horas, tendo sido lavrada a presente ata que, depois de aprovada na próxima 
sessão do CMJ, será assinada pelo Vereador 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. --------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Secretário: 


