
 

 

Conselho Municipal de Juventude 
 

ATA Nº 04/2019 
 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, na sua sétima sessão descentralizada, realizado na 
Freguesia de Nogueira e Silva Escura, 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, Eng.º António 
Domingos da Silva Tiago. ----------------------------------------------------------------------- 
Na sessão estiveram presentes a Juventude Social Democrata, Juventude 
Socialista, Agrupamento 8 Águas Santas CNE, Agrupamento 95 da Maia CNE, 
Agrupamento 277 Pedrouços CNE, Agrupamento 525 São Pedro Fins, Grupo de 
Escoteiros 235 Vila Nova da Telha, Assembleia Municipal – Coligação Novo 
Começo, Junta de Freguesia de Milheirós, Junta de Freguesia de Nogueira e 
Silva Escura, Junta de Freguesia de São Pedro Fins, ASMAN – Associação 
Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova e Academia de Xadrez da Maia.------- 
Ausentes na sessão estiveram o Núcleo de Juventude Bloco de Esquerda 
Juventude Popular, Juventude – Juntos Pelo Povo, Juventude – PAN, 
Agrupamento 902 Moreira CNE, Agrupamento 1189 Corim 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, Associação de Estudantes da Escola Secundária de 
Águas Santas, Associação de Estudantes da Escola EB+S Dr. Vieira de 
Carvalho, Vanguarda Ideal, Assembleia Municipal – Coligação Maia em 
Primeiro, Assembleia Municipal – CDU, Assembleia Municipal – BE, Assembleia 
Municipal – PAN, Assembleia Municipal – IVNT, Junta de Freguesia de Águas 
Santas, Junta de Freguesia do Castêlo da Maia, Junta de Freguesia Cidade da 
Maia, Junta de Freguesia de Folgosa, Junta de Freguesia de Moreira, Junta de 
Freguesia de Pedrouços, Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha, Associação 
JB – Juventude Barcarense, 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 e Fapemaia.---------------------------------------------------- 
A anteceder a sessão, organizada pela representante da Junta de Freguesia de 
Nogueira e Silva Escura, Madalena Nogueira dos Santos, em contexto de 
acolhimento aos membros do CMJ, teve lugar uma apresentação do União 
Nogueirense, a mais emblemática instituição desportiva da freguesia, conduzida 
pelo seu presidente da Assembleia Geral, Vítor Maia. ---------------------------------- 
Dando início à Ordem de Trabalhos, no Período Antes da Ordem do Dia, Marta 
Peneda, na linha do que vem sendo habitual nas sessões do CMJ, apresentou 
um vídeo com as principais atividades levadas a cabo pelo Pelouro da Juventude 
desde a realização da sua última sessão a 10 de julho de 2019, a saber: Férias 
Ativas Jovens - Verão 2019; Atelier de Artes Plásticas – Loja da Juventude de 
Vila Nova da Telha; Let´s Play – Lojas da Juventude; Sessões de Sensibilização: 



 

 

“Vamos falar de...Cidadania e Voluntariado” – GAAPP - Lojas da Juventude; “O 
Sole Mio” – Eccos Ensemble - Casa do Alto; Dia Internacional da Juventude; Lan 
Party – Lojas da Juventude Vermoim/S. Pedro Fins; Workshop de Culinária – 
Loja da Juventude de S. Pedro Fins; Maia Showcase – Casa do Alto; Programa 
Conheces? Verão 2019; Dia Internacional da Democracia – Loja da Juventude 
de Vila Nova da Telha; Get Forward – Sessões de Divulgação; Gizeh Rises – 
Skate Parque e Dia Mundial da Música – Torre Lidador. Ainda neste período, 
não se tendo registado nenhuma intervenção, Marta Peneda aproveitou para 
informar o CMJ sobre o ponto de situação de alguns projetos da Juventude que 
encontram em curso, nomeadamente: o Get Forward que teve o seu início dia 
14 de outubro, realizado numa parceira com a Fundação da Juventude, o IEFP 
e a Associação Empresarial da Maia; o Plano Municipal da Juventude, encontra-
se em fase de apreciação o orçamento fornecido pelo Conselho Nacional da 
Juventude, entidade designada para a sua elaboração. Por fim, Marta Peneda 
alertou para o cumprimento dos prazos de apresentação das Candidaturas de 
Apoio ao Associativismo Juvenil para o ano de 2020 que decorre até 30 de 
novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2/2019 tendo a 
mesma 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 2020 nos termos do ponto 1 do artigo 5º do 
Regulamento do CMJ. Marta Peneda informou que, nesta fase, apenas está a 
ser apresentada uma proposta do Plano de Atividades e Orçamento que se 
encontra a ser trabalhado, para que o CMJ possa também dar contributos que 
entenda serem adequados, antes deste ser levado à Câmara Municipal para 
aprovação e, posteriormente, ao CMJ para emissão de parecer. Relativamente 
a 2019, o Orçamento regista um aumento de 176.550€ justificado pelo facto de 
nele estarem incluídas novas propostas de atividades, como são o caso do 
Orçamento Participativo Jovem e o “Maia dá Mundo aos Jovens”, um projeto 
pioneiro a nível nacional que, no âmbito das Comemorações dos 500 anos do 
Foral da Maia, irá permitir aos primeiros 500 jovens maiatos, com 18 anos, a 
realização de um programa de interrail pela Europa. ------------------------------------ 
Passou-se ao ponto 2.3. da Ordem de Trabalhos: Apresentação e Discussão da 
Proposta de Normativo do Orçamento Participativo Jovem, Marta Peneda 
relembrou que o OPJ se constituiu como um dos grandes desígnios do Pelouro 
da Juventude no início deste mandato. Para efeito da elaboração da Proposta 
de Normativo, que se pretende bem construída e participada, tendo em conta 
que este será o primeiro Orçamento Participativo na Maia, foi contratado um 
consultor externo especialista na elaboração de OPJ’s, Nélson Dias, e 
constituída uma equipa de trabalho composta por membros da Divisão de 
Juventude da Câmara Municipal e representantes do CMJ. Neste ponto, 
registou-se a intervenção de António Afonso da Juventude Social Democrata, 
para transmitir ao CMJ as dúvidas que colocou num documento enviado para a 
videoconferência realizada, a 12 de agosto, entre a equipa de trabalho do OPJ 
e Nélson Dias, e em que não pode estar presente, relativamente à Proposta de 
Normativo apresentada por este, nomeadamente, no que diz respeito: ao  
Preâmbulo do documento que, em seu entender, pelo uso excessivo da 
linguagem inclusiva torna o documento confuso e pouco apelativo para os jovens 



 

 

lerem; ao artigo 5º, em que questiona se não seria melhor fixar um valor mínimo 
da dotação orçamental global; ao artigo 7º em remissão com o artigo 21º, em 
que considera ser necessário clarificar quem pode participar e como, e qual a  
filosofia subjaz aos encontros de participação? Para que servem e como 
funcionam? O artigo 12º refere-os, mas só o artigo 20º tenta explicar, parecendo, 
na sua opinião, algo confuso nesta fase em que se pretende implementar o OPJ 
na Maia; ao artigo 14º, em que prende saber qual o critério para que cada 
participante tenha direito a dois votos. Ainda neste artigo, no que concerne à 
votação, entende que o artigo está confuso. Em resposta, Marta Peneda, 
sublinhou que as questões colocadas neste documento enviado, por António 
Afonso, refletiam as dúvidas que vinham da primeira reunião do grupo de 
trabalho do OPJ. Acrescentou, ainda, que de todas as questões levantadas, 
apenas não foram contempladas na redação final do documento, a da linguagem 
inclusiva, por ser esta uma recomendação da ONU, e esclareceu, também, que 
o facto de serem atribuídos dois votos a cada participante se deve ao facto dos 
votantes, além de votarem emocionalmente, tenham também que ler as 
restantes propostas para votarem racionalmente. Este é um modelo de votação 
que, segundo Nélson Dias, se encontra amplamente testado e que tem registado 
bons resultados. ----------------------------------------------------------------------------------- 
No cumprimento do ponto 2.4. da Ordem de Trabalhos: Outros assuntos de 
interesse, não se tendo registado nenhuma intervenção, Marta Peneda 
aproveitou para informar que a próxima sessão do CMJ terá lugar na freguesia 
de Nogueira e Silva Escura em dezembro. ------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por terminada às vinte e duas 
horas e vinte 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. -----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente: 
 
 
 
 
 
O Secretário: 


