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Conselho Municipal de Juventude 

 

ATA Nº 02/2020 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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. -----------------------------------------------------------------
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, a Juventude Socialista, 
o Núcleo de Juventude Bloco de Esquerda, o Iniciativa Liberal, Agrupamento 95 da 
Maia CNE, Agrupamento 277 Pedrouços CNE, Agrupamento 525 São Pedro Fins CNE, 
Agrupamento 902 Moreira CNE, Descobre Destreza - Associação Desportiva, Grupo 
de Escoteiros 235 Vila Nova da Telha, Associação de Estudantes do ISMAI, Associação 
de Estudantes da Escola EB+S Dr. Vieira de Carvalho, Junta de Freguesia de Milheirós, 
Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura, Junta de Freguesia de Vila Nova da 
Telha, ASMAN – Associação Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova, e Academia de 
Xadrez da Maia.-------------------------------------------------------------------------------------------
Ausentes na sessão estiveram a Juventude – Juntos Pelo Povo, a Juventude Popular, 
Juventude – PAN, Agrupamento 8 Águas Santas CNE, Agrupamento 1189 Corim CNE, 
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 da Escola EB 2/3 da Maia, Associação de 
Estudantes do Colégio Novo da Maia, Associação de Estudantes da Escola Secundária 
de Águas Santas, Vanguarda Ideal, Assembleia Municipal – Coligação Maia em 
Primeiro, Assembleia Municipal – Coligação Novo Começo, 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 São 
Pedro Fins, 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 e 
Fapemaia.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dando início à Ordem de Trabalhos, no Período Antes da Ordem do Dia, Marta Peneda 
apresentou e deu as boas-vindas às entidades que recentemente passaram a integrar 
este CMJ, a saber: Iniciativa Liberal, representada por Guilherme Alexandre Chaves 
Jorge, e Descobre Destreza – Associação Desportiva, representada por Paulo Alberto 
Ferreira Teixeira. Referiu, também, a substituição do representante da Juventude 
Socialista, Alexandre Barbosa, por Hugo Salgueiro, a substituição do representante 
dos Jovens do Bloco de Esquerda, Diogo Almeida, por Nelson Maia e a substituição do 
representante da JSD, António Afonso, por Bruno Miguel Senra da Silva. ----------------- 
Foi apresentado o registo das principais atividades do Pelouro da Juventude 
realizadas desde a última sessão do CMJ, a saber: Atividades nas Redes Sociais, o 
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evento “Cinema na Relva”, a comemoração do Dia Internacional da Juventude, a 
retoma do projeto Get Forward, a Tomada de Posse da Junta do Núcleo Litoral Norte 
do CNE, a Campanha de Sensibilização no âmbito do Dia Mundial da Prevenção do 
Suicídio, o evento “Música pelo Concelho” realizado na Casa do Alto, a atribuição das 
Bolsas de Investigação “Cidade e Arquitetura” da Fundação da Juventude, a 
comemoração do Dia Mundial da Música, as ações de sensibilização do GAAPP e a 
participação do município da Maia nas Cimeiras do Futuro. --------------------------------- 
Ainda neste período, Marta Peneda informou o CMJ sobre o ponto de situação de 
alguns dos projetos da Juventude que se encontram em curso, nomeadamente: o 
Orçamento Participativo Jovem que, após ter sido aprovado pelo executivo municipal 
e ter passado pela fase de discussão pública, foi agora remetido à Assembleia 
Municipal para aprovação; no âmbito da parceria entre a Câmara Municipal da Maia e 
a Fundação da Juventude no projeto “Cidade e Arquitetura” foram atribuídas duas 
bolsas a projetos apresentados por jovens arquitetos maiatos; o Get Forward que, 
concluída a edição de 2020, com formação na área da gestão de conteúdos online, 
encontra-se atualmente em fase de estágio. Dos oito jovens que concluíram a 
formação, dois ingressaram no ensino superior, uma jovem fará estágio na Câmara 
Municipal da Maia, outra na Fundação da Juventude, e os restantes em empresas da 
área da formação. ------------------------------------------------------------------------------------
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 01/2020 tendo a mesma 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 de 2020. A 
Vereadora da Juventude relembrou que as candidaturas apresentadas na última 
sessão do CMJ para apreciação e emissão de parecer, foram elaboradas em 
pressupostos que não previam as condições excecionais do atual momento de 
pandemia que impediram a sua execução, ficando acordado o adiamento deste 
ponto para este CMJ, permitindo, assim que as mesmas fossem reformuladas. Assim, 
revistas e analisadas as candidaturas, de acordo com o artigo 5º do Normativo de 
Apoio ao Associativismo, e verificados todos os imperativos legais, este Conselho está 
em condições de apreciar e emitir o parecer. ---------------------------------------------------- 
Interveio Ana Rita Catarino, Agrupamento 902 CNE, questionando a possibilidade de 
serem inscritas nas candidaturas verbas destinadas à aquisição de equipamentos de 
proteção individual. Alertou, ainda, para o facto de numa das candidaturas o valor a 
atribuir ser superior ao solicitado. ------------------------------------------------------------------- 
Em resposta, Marta Peneda esclareceu que as verbas para a aquisição de materiais de 
proteção individual podem ser subsidiadas desde que integrem a proposta da 
atividade a realizar. Em relação ao valor superior ao solicitado, constante na 
candidatura do Agrupamento 525 de S. Pedro Fins, a Vereadora informou que se 
tratou de um erro de digitação que alterou um algarismo 0 por um 9. -------------------- 
Submetido à votação o Parecer às Candidaturas ao Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil de 2020, o Conselho emitiu, por unanimidade, Parecer 
Favorável. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esse Parecer ficará anexo à presente Ata. --------------------------------------------------------- 
Seguiu-se o ponto 2.3. da Ordem de Trabalhos: Apresentação e Discussão da Proposta 
do Plano de Atividades e Orçamento do Pelouro da Juventude para o ano de 2021, nos 
termos do ponto 1. do artigo 5º do Regulamento do CMJ. Marta Peneda informou que 
se trata de uma proposta que se encontra a ser trabalhada pela Divisão da Juventude, 
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trazida ao CMJ para que este possa dar sugestões e contributos, antes de ser 
submetida à aprovação pela Câmara Municipal e remetida posteriormente ao CMJ 
para emissão de parecer. A Vereadora salientou que este plano, em comparação com 
o de 2020, regista um incremento financeiro no montante de 10,000€ destinado ao 
Plano Municipal de Juventude, e de 23,000€ destinado ao Orçamento Participativo 
Jovem, este último referente a serviços contratados para a prossecução do OPJ da 
Maia. Marta Peneda informou, ainda, que nesta proposta mantêm-se as verbas para 
a realização de iniciativas que viram a sua execução adiada em consequência da 
pandemia mas que, apesar dos tempos de incerteza que vivemos, é desígnio do 
Pelouro da Juventude realizar em 2021. ----------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Hugo Salgueiro, Juventude Socialista, solicitando 
esclarecimentos relativamente à forma como é gerida a verba alocada ao projeto 
“Maia Juventude em Movimento”. ------------------------------------------------------------------ 
A Vereadora esclareceu que, por questões de economia processual, todas as 
iniciativas programadas no âmbito das estruturas afetas à Juventude são 
condensadas num só projeto, de forma a que as verbas necessárias para alocar a cada 
iniciativa ao longo do ano já se encontram cabimentadas após a aprovação deste 
Plano pelo executivo municipal. Marta Peneda acrescentou que terá muito gosto em 
agendar uma reunião virtual com os membros recém-chegados ao CMJ para prestar 
esclarecimentos sobre o dinamismo do CMJ, o funcionamento do Pelouro da 
Juventude e em que consiste cada uma das suas iniciativas.--------------------------------- 
Interveio de seguida Nélson Maia, Juventude Bloco de Esquerda, solicitando 
informações relativas à evolução registada neste Plano de Atividades e Orçamento 
comparativamente com o dos anos transatos. ------------------------------------------------ 
Em resposta, Marta Peneda referiu que, embora não tenha sido realizado esse 
exercício, existe, desde logo, uma evolução assinalável na proposta de orçamento para 
2021, dando como exemplo o incremento da verba do apoio ao associativismo que 
registou um aumento de 100% relativamente a 2017, e ainda o “Maia dá Mundo aos 
Jovens”, iniciativa no valor de 140,000€ que originou um aumento considerável no 
valor do orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
A pedido da Vereadora, interveio Mafalda Roriz, Diretora do Departamento de 
Desporto e Juventude, informando que a evolução do orçamento não reflete a 
dinâmica registada na atividade do Pelouro da Juventude já que ao longo dos anos 
têm sido desenvolvido um conjunto de atividades que não implicam a realização de 
despesa, através do desenvolvimento de parcerias, de que é exemplo a estabelecida 
com a Jafetos na operacionalização das Férias Ativas Jovens, ou ainda pela utilização 
de recursos disponíveis no Município. Mafalda Roriz recordou que, face aos últimos 
dois anos, há ainda a registar um grande incremento neste orçamento em função das 
verbas inscritas para o Plano Municipal de Juventude e para o Orçamento 
Participativo Jovem.------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguiu-se a intervenção de Guilherme Jorge, Iniciativa Liberal, referindo-se ao projeto 
“Maia dá Mundo aos Jovens” e questionando se os jovens que deveriam viajar em 2020 
poderão viajar em 2021. Guilherme Jorge sugeriu que os jovens contemplados com 
viagens, no âmbito deste projeto, devem, como contrapartida à experiência que o 
município lhes vai proporcionar, partilhar registos em fotografia ou vídeo dos 
momentos vivenciados. Em relação ao Plano de Atividades e Orçamento sugeriu que, 
no futuro, veria com agrado a inclusão no documento de uma referência à evolução 
do orçamento de modo a que o CMJ possa pronunciar-se com mais pertinência e 
assim dar contributos para o seu melhoramento. Concluindo, questionou se neste 
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plano e orçamento está prevista alguma ação no âmbito do debate juvenil 
acrescentando que integrou, no ano transato, na Escola Secundária da Maia o projeto 
Sociedade de Debates, podendo esta iniciativa ser alargada a outras escolas. ----------- 
Em resposta, a Vereadora informou que a iniciativa da partilha de momentos 
vivenciados pelos jovens durante a realização da viagem proporcionada pelo “Maia dá 
Mundo aos Jovens”, já estava pensada. Apenas não foi divulgada porque o projeto 
acabou por não ser publicamente apresentado devido ao seu adiamento por causa 
da pandemia. Quanto à possibilidade de serem considerados, em 2021, os 
participantes de 2020 no “Maia dá Mundo aos Jovens”, Marta Peneda transmitiu não 
estar, neste momento, em condições de dar uma resposta, uma vez que aguarda por 
um parecer dos serviços jurídicos da Câmara Municipal, já que esta tinha sido 
levantada também no seio da Divisão da Juventude. Relativamente a projetos de 
debate juvenil, a Vereadora referiu a participação pouco expressiva das Associações 
de Estudantes nas ações promovidas pela Juventude, dando como exemplo a Festa 
de Final de Aulas e o CMJ, facto que não contribui para o exercício de uma cultura de 
cidadania ativa. Nesse sentido, Marta Peneda lançou o repto a Guilherme Jorge para 
apresentar propostas concretas de iniciativas nessa área. Relativamente ao registo do 
exercício da evolução do orçamento, a Vereadora comprometeu-se a apresentá-lo no 
próximo plano. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Bruno Silva, Juventude Social Democrata, questionando 
sobre o facto de estarem inscritas na proposta de plano e orçamento duas verbas 
relativas ao OPJ. Questionou, ainda, caso não seja possível realizar o “Maia dá Mundo 
aos Jovens” em 2021, se existe uma alternativa a esta iniciativa, tendo em conta que a 
verba alocada para a sua execução é considerável.---------------------------------------------- 
Em resposta, a Vereadora explicou resumidamente todo o processo de elaboração do 
OPJ esclarecendo que a verba de 25,000€ inscrita no plano e orçamento destina-se à 
logística de organização, execução e avaliação dos projetos a concurso, e a de 50,000€ 
reporta-se à execução do ou dos projetos vencedores. Relativamente a uma 
alternativa ao “Maia dá Mundo aos Jovens”, Marta Peneda informou que a execução 
da iniciativa depende da evolução da situação de pandemia, devendo estar 
necessariamente cabimentada em orçamento. ------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Leonor Ribeiro, Associação de Estudantes EB 2/3 Vieira de 
Carvalho, informando que a presidente da Associação de Estudantes da sua escola no 
ano 2018/2019 não compareceu na reunião da “Mega Festa de Final de Aulas” por não 
ter sido informada. -------------------------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora respondeu que os serviços do Pelouro da Juventude são muito 
cautelosos na forma de comunicar com as entidades. Destacou com agrado a 
participação de Leonor Ribeiro neste CMJ como exceção à presença das restantes 
Associações de Estudantes. -------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Paulo Teixeira, Descobre Destreza, sugerindo, no âmbito 
da natureza da atividade que a sua associação desenvolve, a criação de um corpo 
municipal de apoio à intervenção social através da implementação de um projeto que 
visa promover atividades para jovens com deficiência e em risco de exclusão social 
que se encontra em fase de aprovação pelo IPDJ. ---------------------------------------------- 
Marta Peneda respondeu que a Descobre Destreza pode revelar-se uma mais-valia na 
organização de atividades e projetos desenvolvidos pelo município no que respeita ao 
apoio a pessoas com deficiência. A Vereadora solicitou o envio do projeto de forma a 
este poder ser analisado com vista à sua inclusão na proposta de plano e orçamento 
para 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio, em seguida, Nélson Maia, Juventude Bloco de Esquerda, sugerindo um 
programa de bolsas de criação artística literária que se revelariam úteis para os jovens 
do nosso Concelho. Referiu, ainda, que a oferta cultural do município deveria ser mais 
estruturada. Nélson Maia referiu, também, a insuficiência de serviços de apoio 
psicológico nas escolas da Maia. --------------------------------------------------------------------- 
Em resposta, Marta Peneda referiu que, atendendo à transversalidade da cultura, a 
atuação nesse domínio não se circunscreve ao Pelouro da Juventude. A Câmara 
Municipal da Maia, através do Pelouro da Cultura, dispõe de um conjunto de 
programas específicos de apoio à atividade cultural e artística. A Vereadora referiu 
diversas iniciativas levadas a cabo pelo Pelouro da Juventude com o objetivo de 
promover e apoiar jovens artistas maiatos, destacando o Concurso Literário, a 
celebração do Dia Mundial da Música e a animação natalícia na praça do Município. 
Ainda no âmbito deste apoio, Marta Peneda informou que o Pelouro da Juventude 
disponibiliza as suas infraestruturas para que os jovens possam apresentar os seus 
projetos de criação artística. Relativamente à falta de apoio psicológico nas escolas, a 
Vereadora referiu que o Pelouro da Juventude possui um gabinete de apoio 
psicológico (GAAPP), sediado na Casa do Alto, que promove, além de consultas de 
apoio psicológico, sessões nas escolas sobre as mais diversas temáticas que afetam 
os jovens. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A pedido de Marta Peneda, interveio Rosana Santos, Chefe do Gabinete da Juventude 
e coordenadora do GAAPP, esclarecendo resumidamente o modo de funcionamento 
do Gabinete de Acompanhamento e Aconselhamento Psicológico e Pedagógico do 
Pelouro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Leonor Ribeiro, Associação de Estudantes EB 2/3 Vieira de 
Carvalho, referindo que a escola que frequenta dispõe de serviço de apoio psicológico 
mas que existe ainda muito estigma nos jovens em utilizá-lo, sugerindo a criação de 
um programa que vise combater este estigma. ------------------------------------------------- 
No ponto 2.4 da Ordem de Trabalhos: Outros Assuntos de interesse, não foram 
realizadas intervenções. ------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por terminada às vinte e duas horas e 
quarenta 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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Conselho Municipal de Juventude 

 
 

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

PARA O ANO DE 2020 
 
 

 

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

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

PARECER às Candidaturas ao Apoio ao Associativismo Juvenil para o ano 

2020. 

 

 

O Conselho Municipal de Juventude reunido na sessão de 28 de outubro de 

2020 emite, por unanimidade, PARECER FAVORÁVEL à atribuição de apoio 

financeiro ao Grupo 235 Vila Nova da Telha da Associação de Escoteiros de 

Portugal, no montante de € 2.777,02 (dois mil setecentos e setenta e sete 

euros e dois cêntimos); ao Agrupamento 8 Águas Santas do Corpo Nacional 

de Escutas, no montante de € 2.740,21 (dois mil setecentos e quarenta euros 

e vinte e um cêntimos); ao Agrupamento 95 Maia do Corpo Nacional de 

Escutas, no montante de € 2.335,30 (dois mil trezentos e trinta e cinco euros e 

trinta cêntimos); ao Agrupamento 277 Pedrouços do Corpo Nacional de 

Escutas, no montante de € 3.108,31 (três mil cento e oito euros e trinta e um 

cêntimos); ao Agrupamento 525 S. Pedro Fins do Corpo Nacional de Escutas, 

no montante de € 2.900 (dois mil e novecentos euros); ao Agrupamento 902 

Moreira do Corpo Nacional de Escutas, no montante de € 1.139,13 (mil cento e 

trinta e nove euros e treze cêntimos); referente ao ano de 2020, 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, 28 de outubro de 2020 

 

 


