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Conselho Municipal de Juventude 

 
 

ATA Nº 01/2020 
 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária, realizada por 
videoconferência, o Conselho Municipal de Juventude, interrompendo o 
périplo pelas Freguesias do Concelho que vem sendo realizado no âmbito do 
processo de descentralização do CMJ, em consequência da pandemia por 
COVID-19. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 participaram a Juventude Social Democrata, o Núcleo de 
Juventude Bloco de Esquerda, a Juventude Popular, Agrupamento 8 Águas 
Santas CNE, Agrupamento 95 Maia CNE, Agrupamento 525 São Pedro Fins, 
Agrupamento 902 Moreira CNE, Grupo de Escoteiros 235 Vila Nova da Telha, 
Associação de Estudantes da Escola Secundária do Castêlo da Maia, 
Associação de Estudantes da Escola EB 2/3 da Maia, Associação de 
Estudantes da Escola EB+S Dr. Vieira de Carvalho, Vanguarda Ideal, 
Assembleia Municipal – CDU, Assembleia Municipal – BE, Junta de Freguesia 
de Águas Santas, Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura, Junta de 
Freguesia de Vila Nova da Telha, Associação JB – Juventude Barcarense, 
Socialis, e Academia de Xadrez da Maia.------------------------------------------------- 
Ausentes na sessão a Juventude Socialista, Juventude – Juntos Pelo Povo, 
Juventude – PAN, Agrupamento 277 Pedrouços CNE, Agrupamento 1189 
Corim CNE, Associação de Estudantes do ISMAI, Associação de Estudantes 
da Escola Secundária 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 – 
Coligação Novo Começo, Assembleia Municipal – PAN, Assembleia Municipal 
– IVNT, Junta de Freguesia do Castêlo da Maia, Junta de Freguesia Cidade da 
Maia, Junta de Freguesia de Folgosa, Junta de Freguesia de Milheirós, Junta 
de Freguesia de Moreira, Junta de Freguesia de Pedrouços, Junta de 
Freguesia de São Pedro Fins, ASMAN – Associação Solidariedade Social 
Mouta-Azenha Nova, Escola Dramática e Musical de Milheirós, Jafetos – 
Associação de Jovens Voluntários da Maia, Clube Académico de S. Gemil, 
Maiastars, Centro Social Recreativo e Cultural de S. Pedro Avioso, Academia 
de Boxe da Maia e Fapemaia.-------------------------------------------------------------- 
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A anteceder a sessão, e como tema deste CMJ, foi apresentado um 
testemunho pelas jovens Ana Isabel Magalhães, Alexandra Rego, Carolina 
Rocha Enes, Catarina Leite e Leonor Guimarães, Caminheiras do 
Agrupamento 95 Maia do Corpo Nacional de Escutas, sobre as ações de 
voluntariado que realizaram no Lar de Santo António, em contexto de 
pandemia Covid-19. -------------------------------------------------------------------------- 
Dando início à Ordem de Trabalhos, no Período Antes da Ordem do Dia, 
Marta Peneda apresentou um vídeo com as principais atividades levadas a 
cabo pelo Pelouro da Juventude desde a realização da última sessão do CMJ 
a 11 de dezembro de 2019, a saber: Férias Ativas Jovens - Natal 2019; 
Workshop de Pintura - Loja da Juventude de S. Pedro Fins; Natal Reciclado - 
Loja da Juventude de Vila Nova da Telha; Convívio de Natal - Lojas da 
Juventude; Programa Conheces? Natal 2019; Lan Party - Lojas da Juventude; 
Passagem de Ano na Maia; Debate com os Cidadãos - O Futuro da Europa 
nas tuas mãos: a tua opinião conta! – Parceria com a Europe Direct Porto; 
Workshop  de  Hermenêutica – Loja  da  Juventude  de  Vermoim; Exposição 
de Pintura - Loja da Juventude de S. Pedro Fins; Jogos Dinâmicos - Loja da 
Juventude de Vila Nova da Telha; Ativ@-te! Autonomiza-te…GAAPP – Casa do 
Alto; Vamos para a Escola – um apontamento para pais - GAAPP; Sucesso 
Escolar e Gestão da Ansiedade - Sessões de Sensibilização para Alunos das 
Escolas Secundária do Castêlo da Maia e EB 2/3 de Gueifães – GAAPP; 
Violência no Namoro - Sessões de Sensibilização para Alunos da Escola 
Secundária do Castêlo da Maia e da Inforpreparação – GAAPP; Sexualidade e 
Afetos - Sessões de Sensibilização para Alunos da Escola Secundária da Maia 
– GAAPP; Atividade de Dinamização de Jogos de Estratégia de Mesa – Casa 
do Alto; MaiaTalks – JSD Maia – Fórum Jovem; Exposição de Poemas de São 
Valentim - Loja da Juventude de Gemunde; Get Forward - Sessões de 
Esclarecimento – Fórum Jovem; Let´s Play – Lojas da Juventude; Get 
Forward - Curso de Gestão de Conteúdos Online – Casa do Alto; Dia 
Internacional da Mulher - Lojas da Juventude e Instagram; Publicações 
Instagram. De seguida, a Vereadora da Juventude apresentou ao CMJ um 
vídeo alusivo ao 25º aniversário do Fórum Jovem da Maia, assinalado a 8 de 
abril, partilhado nas redes sociais da Câmara Municipal, sendo uma forma de 
comemorar esta efeméride, uma vez que o conjunto de iniciativas que 
estavam programadas não se puderam realizar, face ao contexto de 
pandemia.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ainda neste período, Marta Peneda informou o CMJ sobre o ponto de 
situação dos projetos da Juventude que se encontram em curso, 
nomeadamente: o Orçamento Participativo Jovem que, após ter sido 
apreciado e votado pelo CMJ, foi a reunião do Executivo Municipal, seguindo-
se  a  fase  de  discussão  pública  e o posterior envio à Assembleia Municipal; 
o Plano Municipal de Juventude que está a ser renegociado com o Conselho  
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Nacional de Juventude para revisão do orçamento, considerado elevado pela 
Câmara Municipal da Maia; o Get Forward, cuja primeira edição no final de 
2019 foi um sucesso, motivo pelo qual foi lançada nova edição em março, 
encontrando-se neste momento suspensa em virtude da Covid 19; o projeto 
“Maia dá mundo aos jovens”, cujo protocolo a ser celebrado com a CP se 
encontra em fase final de preparação, está também suspenso pelos efeitos 
da pandemia.----------------------------------------------------------------------------------- 
Neste período, interveio Carla Ribeiro, CDU – Assembleia Municipal, para 
transmitir uma declaração sobre a análise realizada aos documentos 
enviados pelo CMJ para esta sessão e, ainda, para solicitar esclarecimentos 
sobre a ação desenvolvida pelo Pelouro da Juventude durante o período de 
confinamento. Esta declaração da CDU ficará anexada à presente ata.---------- 
Em resposta, a Vereadora da Juventude agradeceu a intervenção de Carla 
Ribeiro e recordou que, atendendo à pouca expressão que o tecido 
associativo juvenil tem na Maia, o Pelouro da Juventude tem desenvolvido, 
durante este mandato, um esforço no sentido de promover e fomentar a 
criação de novas associações juvenis no concelho, disponibilizando para o 
efeito um serviço de apoio à criação de novas associações. Além deste 
serviço, a Vereadora relembrou que foi ainda duplicado o valor do subsídio 
de Apoio ao Associativismo Juvenil, aprovado em sede de CMJ. 
Relativamente ao cancelamento de eventos programados e às alternativas 
para os substituir, a Maia, tal como todas as autarquias, viu-se obrigada a 
seguir as normas definidas pela DGS suspendendo todas as atividades que 
pudessem colocar em risco a saúde pública. Em alternativa, o Pelouro da 
Juventude, e toda a Câmara Municipal da Maia, vai procurar fazer uso dos 
recursos que o município dispõe - parques urbanos, praças e outros 
equipamentos - que permitam a realização de iniciativas que não coloque 
em causa a segurança das pessoas.------------------------------------------------------ 
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 04/2019 tendo 
a mesma sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------- 
Passou-se, de seguida, ao ponto 2.2. da Ordem de Trabalhos: Apreciação do 
Relatório de Atividades do Pelouro da Juventude do ano de 2019, nos termos 
do nº 1 do artigo 15º do Regimento do Conselho Municipal da Juventude, não 
se tendo registado nenhuma intervenção.---------------------------------------------- 
Seguiu-se o ponto 2.3. da Ordem de Trabalhos: Apreciação do Relatório de 
Contas do Pelouro da Juventude do ano de 2019, nos termos do nº 1 do artigo 
15º do Regimento do Conselho Municipal da Juventude, não se registando 
intervenções dos membros do CMJ. ----------------------------------------------------- 
No cumprimento do ponto 2.4. da Ordem de Trabalhos: Apreciação e 
Emissão de Parecer às Candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo 
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Juvenil de 2020, Marta Peneda afirmou que a verba de 15000€, existente 
para este programa, é distribuída de acordo com a avaliação realizada às 
candidaturas, segundo os critérios do normativo de apoio ao associativismo 
juvenil. No entanto, tendo em conta que as candidaturas para 2020 foram 
elaboradas e avaliadas antes da chegada desta pandemia, e considerando 
que a maioria delas assenta em atividades passíveis de não se realizarem por 
implicar ajuntamentos, a Vereadora da Juventude colocou à discussão a 
proposta de, excecionalmente, as candidaturas serem reformuladas de 
modo a que possam ser realizadas e, consequentemente, enquadradas nos 
termos do regulamento.--------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Palmira Santos, Agrupamento 95 Maia CNE, 
referindo que, em função do momento que se vive, parte do projeto para 
2020 do seu agrupamento foi cancelado e, embora parte dele ainda seja 
possível executar, entende que o melhor será reformular a candidatura.------- 
Interveio, em seguida, Ana Rita Catarino, Agrupamento 202 Moreira CNE, 
para referir que, atendendo ao contexto que se vive, não será possível ao seu 
agrupamento executar a atividade programada, pelo que, também, 
pretendem reformular a candidatura.--------------------------------------------------- 
Ana Medeiros, Grupo de Escoteiros 235 de Vila Nova da Telha, interveio para 
manifestar a sua concordância com a proposta de reformulação das 
candidaturas apresentada pela Vereadora.--------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Cristiano Pereira, Agrupamento 525 São Pedro 
Fins CNE, para concordar com as intervenções anteriores, acrescentando 
que, em função dos constrangimentos provocados pela Covid 19, pretendem 
igualmente elaborar uma nova candidatura assente em atividades que 
possam ser realizadas em tempo de pandemia.--------------------------------------- 
Luís Silva, Agrupamento 8 Águas Santas CNE, interveio para informar que é 
intenção do seu agrupamento realizar a atividade programada, ainda que a 
mesma possa ter que ser adiada para o próximo ano. Prosseguiu, 
questionando a Vereadora se, em caso de adiamento, poderá beneficiar da 
transferência da verba do subsídio da atividade de 2020 para o ano 
seguinte.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Para esclarecimento desta última questão, interveio Mafalda Roriz, Diretora 
do Departamento de Desporto e Juventude, informando que as verbas do 
subsídio do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil por imperativos de 
ordem legal não podem transitar para o exercício do ano seguinte.------------- 
Atendendo a que este ponto suscitou um conjunto de dúvidas que carecem 
de esclarecimentos técnicos por parte dos serviços jurídicos e financeiros da 
Câmara Municipal, a Vereadora da Juventude propôs o seu adiamento para 
a próxima sessão do CMJ, devendo a Câmara Municipal convidar todas as 
entidades interessadas em apresentar novas candidaturas ao Programa de  
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Apoio ao Associativismo Juvenil de 2020. ----------------------------------------------- 
No cumprimento do ponto 2.5 da Ordem de Trabalhos: Outros Assuntos de 
interesse, Marta Peneda solicitou à equipa do Pelouro da Juventude a 
compilação de um documento com o conjunto de medidas tomadas pela 
Câmara Municipal para o combate à pandemia provocada pela Covid 19 para 
ser facultado ao CMJ.------------------------------------------------------------------------- 
Interveio Palmira Santos, Agrupamento 95 Maia CNE, para manifestar a total 
disponibilidade do seu agrupamento para colaborar com o Pelouro da 
Juventude em ações de apoio social no combate à pandemia.-------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Ana Rita Catarino, Agrupamento 202 Moreira 
CNE, corroborando as palavras da Palmira Santos e expressando, também, a 
disponibilidade do Agrupamento 902 para ações solidárias de auxílio aos 
mais necessitados nesta época que atravessamos.----------------------------------- 
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 
senhor Presidente da Câmara Municipal da Maia, e pelo Secretário do CMJ 
que a redigiu.-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente: 

 

 

 

 

O Secretário: 
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