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Conselho Municipal de Juventude 

 

ATA Nº 01/2021 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, 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, Núcleo de Juventude 
Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, Juventude Popular, Agrupamento 95 Maia CNE, 
Agrupamento 525 São Pedro Fins CNE, Agrupamento 902 Moreira CNE, Agrupamento 
9129 Nogueira CNE, Descobre Destreza - Associação Desportiva, Grupo 235 AEP Vila 
Nova da Telha, Vanguarda Ideal, Assembleia Municipal – Coligação Maia em Primeiro, 
Junta de Freguesia de Pedrouços, Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura, 
Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha, ASMAN – Associação Solidariedade Social 
Mouta-Azenha Nova, Maiastars e Academia de Xadrez da Maia.-----------------------------
Ausentes na sessão a Juventude Socialista, Juventude – Juntos Pelo Povo, Juventude 
– PAN, Agrupamento 8 Águas Santas CNE, 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 
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, Associação de Estudantes da Escola EB+S Dr. Vieira de Carvalho, 
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 Milheirós, Junta de Freguesia de Moreira, 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, Centro Social Recreativo e Cultural de S. Pedro Avioso e Fapemaia.----
Dando início à Ordem de Trabalhos, no Período de Antes da Ordem do Dia, Marta 
Peneda deu as boas vindas ao Agrupamento 9129 Nogueira CNE, representado por 
Manuel Teixeira que recentemente passou a integrar o CMJ, e comunicou, também, 
a substituição do representante da Juventude Popular da Maia, Antero Fernandes por 
Hugo Gonçalves. Prosseguiu, felicitando o Corpo Nacional de Escutas pela obtenção 
do prémio "Cidadão Europeu", distinção atribuída pelo Parlamento Europeu como 
reconhecimento do trabalho realizado ao nível da educação e formação dos jovens 
para o exercício de uma cidadania ativa e desenvolvimento de competências na Maia 
e em todo o país. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, teve lugar a apresentação do Plano Municipal de Saúde ao CMJ, pela Profª 
Dra. Elisabete Ramos, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do 
Porto e uma das coordenadoras deste plano. A Vereadora realçou que, sendo o Plano  
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Municipal de Saúde transversal a todas as áreas, é também de particular interesse 
para a juventude. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a apresentação do vídeo com o registo das principais atividades do Pelouro 
da Juventude realizadas desde a última sessão do CMJ, a saber: Programa de 
Animação Natalícia, Sessões de Sensibilização Online do GAAPP, Reuniões e 
Consultas online e presenciais do GAAPP, Compromissum - Sessões de capacitação 
inicial de voluntariado, reuniões online com Associações de Estudantes, Projeto 
Ativ@-te! Autonomiz@-te…, Participação no 3º Webinar APP Juventude, Projeto 
Pedagógico “Imediatamente”, Dia Escolar da Não Violência e da Paz, Participação no 
"Sofa" - Sessões online de formação ativa, Maia - Município fundador da Rede Nacional 
de Municípios Amigos da Juventude, Dia Internacional da Mulher - "A mulher nos 
media", QUEEN´S AXM - Academia de Xadrez da Maia, Dia Nacional do Estudante. --- 
Ainda neste ponto, a Vereadora da Juventude deu nota do ponto da situação dos 
projetos em curso, nomeadamente o prazo de apresentação de candidaturas ao 
Apoio ao Associativismo Juvenil, a adesão da Maia à Rede Nacional de Municípios 
Amigos da Juventude e a sua participação no primeiro encontro desta rede, o projeto 
de Jovens Autores Literários em fase de estruturação, as comemorações do Dia 
Nacional do Estudante, a calendarização das sessões de esclarecimento e dos 
encontros de participação do Orçamento Participativo Jovem, a fase de diagnóstico e 
a criação do grupo de trabalho do Plano Municipal de Juventude e a requalificação 
do Centro de Incubação de Empresas do Fórum Jovem da Maia.--------------------------- 
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 03/2020 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 2020, 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 2020, nos termos do nº 1 do artigo 15º do Regimento 
do Conselho Municipal da Juventude. Não se registando intervenções dos membros 
do CMJ neste ponto, a Vereadora solicitou a intervenção da Dra. Mafalda Roriz, 
Diretora do Departamento de Desporto e Juventude, no sentido de fazer uma breve 
exposição do relatório de contas ao CMJ. Mafalda Roriz referiu que em virtude do 
estado de pandemia não foi possível realizar um conjunto de iniciativas programadas. 
Contudo, algumas delas foram, ainda assim, levadas a efeito com as necessárias 
adaptações à realidade vivida. Prosseguindo, referiu que o apoio financeiro ao 
Associativismo Juvenil, assim como os encargos com as inscrições dos escuteiros e 
escoteiros foram mantidos na totalidade da verba disponibilizada para o efeito. 
Reportando-se ao Plano Municipal da Juventude, informou que, embora a verba para 
a sua execução estivesse disponível, esta acabou também por não ter eficácia 
financeira, transitando, assim, para 2021. Concluiu, referindo que, tendo em conta que 
este foi um ano atípico, a taxa de execução do relatório de contas foi a possível. ------- 
No ponto 2.4. da Ordem de Trabalhos: Nomeação dos Representantes do CMJ na 
Equipa de Operacionalização do Plano Municipal de Juventude, foram nomeados 
para o efeito Bruno Silva, da Juventude Social Democrata, Hugo Gonçalves, da 
Juventude Popular e Paulo Teixeira, da Descobre Destreza. ---------------------------------
No cumprimento do ponto 2.5. da Ordem de Trabalhos: Nomeação dos 
Representantes do CMJ no Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude 
2021, foram nomeados Bruno Silva, da Juventude Social Democrata, e Paulo Teixeira,  
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da Descobre Destreza. ---------------------------------------------------------------------------------
Por fim, no ponto 2.6 da Ordem de Trabalhos: Outros Assuntos de interesse, registou-
se a intervenção de Bruno Silva, Juventude Social Democrata, que felicitou a 
Vereadora pela forma como têm decorrido as sessões online do CMJ em época de 
pandemia. Prosseguiu, informando o CMJ do envio de uma proposta da JSD à Câmara 
Municipal que visa a criação de uma linha telefónica de apoio a jovens afetados por 
questões de saúde mental provocadas pelos efeitos da pandemia. ------------------------ 
Em resposta, Marta Peneda, congratulando-se com a proatividade da JSD, referiu que 
todas as sugestões dos membros do CMJ são sempre muito bem-vindas e relembrou 
que o município já disponibilizou algumas respostas em matéria de apoio a 
problemáticas da saúde mental em tempos de pandemia. No entanto, a Vereadora 
mostrou-se disponível para discutir os termos em que a JSD pretende trabalhar esta 
proposta de forma a que esta seja exequível. ---------------------------------------------------- 
Ainda neste ponto, interveio, Hugo Gonçalves, Juventude Popular, para agradecer a 
acolhimento que lhe foi dado enquanto novo membro do CMJ e propôs como 
complemento à proposta anteriormente apresentada pela JSD, a criação de pontos 
móveis de rastreio de problemas de saúde mental por todo o Concelho. ----------------- 
A Vereadora agradeceu a proposta da Juventude Popular e considerou que, 
independentemente de esta vir a ser trabalhada em sede de CMJ, pode também ela 
constituir-se como um excelente contributo para o Plano Municipal da Saúde. Marta 
Peneda acrescentou ainda que o Gabinete da Juventude, através do GAAPP, tem 
trabalhado as questões da saúde mental e, aproveitando a presença da responsável 
por este serviço e chefe do Gabinete da Juventude, Rosana Santos, deu-lhe a palavra 
para prestar os necessários esclarecimentos ao CMJ sobre o trabalho desenvolvido 
nesta matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rosana Santos, reportando-se à proposta da Juventude Popular, informou que o 
GAAPP há muito tempo faz consultas de triagem nas Lojas da Juventude com o 
intuito de promover a aproximação à população. Referiu ainda que durante o período 
de confinamento os colaboradores das Lojas da Juventude, mesmo com o 
encerramento dos espaços, continuaram a dar apoio à distância aos jovens utentes 
naquilo que foram as suas necessidades. Concluiu, realçando que, mesmo em tempo 
de pandemia, durante o presente ano letivo, o apoio psicológico dado pelo GAAPP 
manteve-se, realizando-se sempre que possível em formato online e, quando o código 
deontológico não o permitiu, em regime presencial. ------------------------------------------ 
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: 


