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Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, na sua segunda sessão descentralizada realizada na 
Freguesia de Águas Santas, reuniu-se em sessão ordinária, no Auditório da 
Junta de Freguesia, o Conselho Municipal de Juventude. ----------------------------- 
A reunião foi presidida pela Vereadora do Pelouro da Juventude, Marta 
Peneda, em representação do Presidente da Câmara Municipal da Maia, 
António Domingos da Silva Tiago. ------------------------------------------------------------ 
Na sessão estiveram presentes a Juventude Social Democrata, Núcleo de 
Juventude Bloco de Esquerda, Juventude Popular, Juventude – PAN, 
Agrupamento 8 Águas Santas CNE, Agrupamento 95 da Maia 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 Secundária de Águas Santas, Associação 
de Estudantes da Escola EB+S Dr. Vieira de Carvalho, Assembleia Municipal – 
Coligação Maia em Primeiro, Assembleia Municipal - Coligação Novo Começo, 
Assembleia Municipal – BE, Assembleia Municipal – PAN, Junta de Freguesia 
de Águas Santas, Junta de Freguesia do Castêlo da Maia, Junta de Freguesia 
de Moreira, Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura, Junta de Freguesia 
de Milheirós, Junta de Freguesia de São Pedro Fins, Junta de Freguesia de 
Vila Nova da Telha, Clube Académico de S. Gemil, e Vanguarda. ------------------ 
Ausentes na sessão estiveram a Juventude Socialista, Juventude – Juntos Pelo 
Povo, Agrupamento 277 Pedrouços CNE, 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, 
Assembleia Municipal – CDU, Assembleia Municipal – IVNT, Junta de 
Freguesia Cidade da Maia, Junta de Freguesia de Folgosa, Junta de Freguesia 
de Pedrouços, Escola Dramática e Musical de Milheirós, Jafetos – Associação 
de Jovens Voluntários da Maia, Socialis, Maiastars, Centro Social Recreativo e 
Cultural de S. Pedro Avioso, Academia de Boxe da Maia, Academia de Xadrez 
da Maia, FAPEMAIA – Federação das Associações de Pais, Encarregados de 
Educação do Concelho da Maia, Associação – Juventude Barcarense, ASMAN 
– Associação Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova.-------------------------------
Antes do início desta sessão descentralizada do CMJ, organizada pelo 
representante da Junta de Freguesia de Águas Santas, Gonçalo Morais, teve 
lugar uma dramatização realizada pelo Clube de Leitura da Escola Secundária 
de Águas Santas, em contexto de acolhimento aos membros do CMJ. ------------ 
A Vereadora da Juventude, Marta Peneda, agradeceu a Gonçalo Morais esta 
receção ao CMJ, assim como ao Presidente da Junta de Freguesia, Miguel 
Santos, que esteve presente e que disponibilizou todos os meios para acolher 
esta sessão do Conselho. 
 
 



 

 

 
Marta Peneda deu as boas vindas e desejou felicidades à Vanguarda, a mais 
recente associação juvenil do Concelho da Maia, criada em agosto do corrente 
ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dando início à Ordem de Trabalhos, no Período Antes da Ordem do Dia, a 
Vereadora da Juventude apresentou, em vídeo, as principais atividades 
levadas a cabo pelo Pelouro da Juventude desde o último CMJ de 5 de julho, a 
saber: FAJ – Férias Ativas Jovens – Fórum Jovem; “Vamos falar de…Internet 
Segura” – Lojas da Juventude e Fórum Jovem; Aguadeiros nas Festas da 
Cidade; Lan Party – Lojas da Juventude de Gemunde e Vermoim; “Crescendo” 
- Adolescência e Sexualidade – Loja da Juventude de V.N. da Telha; Game 
Day – Loja da Juventude de S. Pedro Fins; Dia Internacional da Juventude – 
Piscinas da Quinta da Gruta; 1º Torneio de Malha – Loja da Juventude de S. 
Pedro Fins; Exposição sobre a 2ª Guerra Mundial – Loja da Juventude de V. N. 
da Telha; Programa “Conheces?” - Verão 2018 – Parque Aventura da Lipor; 
“After the Ilusion”, Exposição de Pintura de Elisa Henriques - Casa do Alto; 
Workshop de Culinária – Loja da Juventude S. Pedro Fins; Game Day – Loja 
da Juventude de S. Pedro Fins; Sunset de Apresentação da “Vanguarda” – 
Piscinas da Quinta da Gruta; “Vamos Jogar” – Loja da Juventude de Vermoim; 
“A Mala dos Sonhos” – Loja da Juventude de V.N. da Telha; Debate “O 
Turismo” – Loja da Juventude de Gemunde; Dia Mundial da Música – Átrio da 
Torre Lidador; “À Conversa sobre… Voluntariado” – Casa do Alto; “Thoughts, 
Feelings and Actions”, Exposição de Francisca Mota – Casa do Alto; Instagram 
do Pelouro da Juventude. ----------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Hugo Maciel, da Juventude Popular, propondo ao 
CMJ que recomende à Câmara Municipal da Maia a criação de uma taxa 
municipal turística de 1% por turista que pernoite na Maia, e que o valor da 
aplicação dessa taxa reverta a favor das colectividades do município que 
desenvolvam actividades na área da juventude. ------------------------------------------ 
No cumprimento do ponto 2.1. da Ordem de Trabalhos, Período da Ordem do 
Dia, Marta Peneda submeteu à apreciação e votação a Ata n.º 02/2018, tendo 
sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------- 
Passou-se, de seguida, ao ponto 2.2. da Ordem de Trabalhos: Apresentação e 
Discussão da Proposta de Plano de Atividades Mais Relevantes e Orçamento 
do Pelouro da Juventude para o ano de 2019, nos termos do ponto 1. do artigo 
5º do Regulamento do CMJ. ------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora Marta Peneda relembrou ao CMJ que no ano passado esta 
formalidade foi preterida em virtude do ato eleitoral autárquico de outubro, não 
tendo havido tempo de trazer ao Conselho a Proposta de Orçamento, sendo 
agora adotados os procedimentos devidos e previstos no Regulamento. --------- 
A Vereadora referiu que o Orçamento em discussão, no montante total de € 
236.950, reflete um acréscimo de 72.500€ face ao ano anterior em que o valor 
foi € 164.450. Marta Peneda considera tratar-se de um orçamento que prevê a 
realização de muitas atividades que, para além de estarem diretamente 
associadas aos pilares de atuação do Pelouro da Juventude, a saber, Projetos 
Culturais, Artísticos e de Animação; Tempos Livres; Empreendedorismo; Apoio 
Psicológico e Pedagógico; Associativismo Juvenil; Cidadania e Voluntariado, 
Parcerias estratégicas e Inserção na Vida Ativa, reflete também aqueles que 
foram os compromissos assumidos logo no primeiro CMJ, nomeadamente o de 
se avançar com o Orçamento Participativo Jovem e a elaboração de um Plano  



 

 

 
Municipal da Juventude. Para além disso, a presente proposta de orçamento 
contempla um aumento de 100% da verba destinada ao apoio do 
Associativismo Juvenil, que passou de € 7.500 para € 15.000 ano. ----------------- 
Aberta a discussão a este ponto, interveio Bruno Bessa, representante da 
Freguesia de Vila Nova da Telha, que registou com agrado o facto de ver 
inscrito na proposta de orçamento para 2019 o Orçamento Participativo Jovem 
- Maia, que era também uma pretensão da JSD. Bruno Bessa questionou se já 
existe regulamento para o Orçamento Participativo Jovem, e caso não exista, 
em que moldes irá ser elaborado, e, ainda, se no processo da sua elaboração 
será tida em consideração a participação das associações juvenis, estruturas 
partidárias e outras entidades ligadas à juventude. Por fim, e compreendendo 
estar-se ainda em fase embrionária, Bruno Bessa questionou como se 
estabeleceu a verba de € 50.000 para a sua execução. -------------------------------- 
A Vereadora Marta Peneda esclareceu que o primeiro passo para o 
desenvolvimento do Orçamento Participativo Jovem - Maia será a criação da 
verba em orçamento e posteriormente o respetivo regulamento. Acrescentou 
que na Câmara Municipal da Maia não existe tradição de Orçamento 
Participativo em nenhuma área, entendendo a Câmara Municipal que o Pelouro 
da Juventude fosse pioneiro nesta matéria. A verba de € 50.000 foi 
considerada um valor adequado para iniciar o projeto, sendo, posteriormente 
criada uma carta de princípios, um regulamento e um normativo por um grupo 
de trabalho que Marta Peneda pretende constituir para este fim. -------------------- 
Não havendo intervenções no âmbito do ponto 2.3. da Ordem de Trabalhos, a 
Vereadora sugeriu que, tendo sido criado muito recentemente o Instagram do 
Pelouro da Juventude, e sendo esta a plataforma que melhor comunica com os 
nossos Jovens, se fizesse a primeira publicação neste CMJ com uma foto de 
todos os membros presentes, que preconizam e dão o seu melhor contributo 
para que se faça mais e melhor Juventude na Maia. ------------------------------------ 
Terminada a Sessão do CMJ, os presentes assistiram à atuação do grupo de 
dança Jacounce, da Freguesia de Águas Santas, que, a convite da 
organização, encerrou esta sessão descentralizada do CMJ. ------------------------ 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por terminada às vinte e duas 
horas e trinta 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 
Presidente da Câmara Municipal da Maia, e pelo Secretário do CMJ que a 
redigiu. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente: 
 
 
 
 
 
O Secretário: 


