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Conselho Municipal de Juventude 

 

ATA Nº 01/2022 

 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária, no Fórum Jovem da Maia, o Conselho 
Municipal de Juventude. -----------------------------------------------------------------------------
A reunião foi presidida por Hernâni Ribeiro, Vereador do Pelouro do Desporto, 
Juventude e Dinamização Territorial e Presidente do Conselho Municipal de 
Juventude com poderes delegados. --------------------------------------------------------------- 
Na sessão estiveram presentes a Juventude Social Democrata, Núcleo de Juventude 
Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, Juventude Popular, Juventude – PAN, 
Agrupamento 95 Maia CNE, Agrupamento 277 Pedrouços CNE, Agrupamento 525 São 
Pedro Fins, Agrupamento 902 Moreira CNE, Agrupamento 1411 Nogueira CNE, 
Agrupamento 1189 Corim CNE, Descobre Destreza - Associação Desportiva, Grupo 235 
AEP Vila Nova da Telha, Associação de Estudantes da Escola Secundária do Castêlo da 
Maia, Associação de Estudantes do Colégio Novo da Maia, Assembleia Municipal – 
Coligação Maia em Primeiro, Assembleia Municipal – PAN, Assembleia Municipal – 
Iniciativa Liberal, Assembleia Municipal – Deputada Independente, Junta de 
Freguesia de Águas Santas, Junta de Freguesia de Folgosa, Junta de Freguesia de 
Moreira, Junta de Freguesia de São Pedro Fins, Sport Club Castêlo da Maia, Pedrouços 
Atlético Clube e Escola Dramática e Musical de Milheirós. ------------------------------------
Ausentes na sessão estiveram a Juventude Socialista, Chega - Juventude, Juventude 
Comunista, Agrupamento 8 Águas Santas CNE, Vanguarda Ideal, 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 da Maia, Associação de Estudantes da 
Escola Secundária de Águas Santas, Associação de Estudantes da Escola EB+S Dr. 
Vieira de Carvalho, Assembleia Municipal – Partido Socialista, Assembleia Municipal – 
CDU, Assembleia Municipal – BE,  Junta de Freguesia do Castêlo da Maia, Junta de 
Freguesia Cidade da Maia, Junta de Freguesia de Milheirós, Junta de Freguesia de 
Nogueira e Silva Escura, Junta de Freguesia de Pedrouços , Junta de Freguesia de Vila 
Nova da Telha, Maia Atlético Clube e Clube Académico de Pedras Rubras.--------------- 
O Vereador Hernâni Ribeiro deu as boas-vindas aos membros do CMJ e registou com 
agrado a elevada participação nesta primeira sessão do CMJ do novo ciclo autárquico, 
participação que espera ver repetida no futuro, para que, com o contributo de todos, 
se possa definir melhores políticas de juventude para os jovens da Maia. ----------------- 
Dando início à Ordem de Trabalhos, no Período Antes da Ordem do Dia, Hernâni 
Ribeiro informou que, durante este mandato, tem a intenção de utilizar este período 
para apresentar ao CMJ parceiros externos à Câmara Municipal que colaboram com 
o Pelouro da Juventude. Nesse sentido, deu a palavra a José Rui Sousa, responsável 
do Centro Europe Direct da Área Metropolitana do Porto, para uma breve 
apresentação da atividade desenvolvida por este organismo parceiro do Pelouro da 
Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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No cumprimento do ponto 2.1. da Ordem de Trabalhos, Período da Ordem do Dia, 
Hernâni Ribeiro submeteu à apreciação e votação a Ata n.º 02/2021 tendo a mesma 
sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 
Passou-se ao ponto 2.2. da Ordem de Trabalhos: Apreciação do Relatório de Atividades 
do Pelouro da Juventude de 2021, nos termos do nº 1 do artigo 15º do Regimento do 
Conselho Municipal da Juventude. Não havendo registo de intervenções, Hernâni 
Ribeiro referiu que, apesar de 2021 ter ficado marcado pela pandemia, foi possível ao 
Pelouro da Juventude realizar parte das atividades programadas, destacando o 
Orçamento Participativo Jovem, projeto que considerou um passo importante e uma 
oportunidade de os jovens da Maia participarem nas decisões das políticas de 
juventude adotadas para o território em que vivem. O Vereador realçou, igualmente, 
a elaboração do Plano Municipal de Juventude, um documento extremamente 
importante, a ser construído com o contributo de todos, constituindo-se como um 
instrumento facilitador para a tomada de decisões políticas. Acrescentou que, tanto o 
Orçamento Participativo Jovem como o Plano Municipal da Juventude são 
ferramentas importantes no presente e no futuro, uma vez que o exercício da 
cidadania ativa dos jovens na vida do município faz-se através da criação 
instrumentos de participação que a tornem num hábito regular. Hernâni Ribeiro 
enfatizou o trabalho na promoção da cidadania participativa junto dos jovens 
maiatos, realizado pela anterior Vereadora do Pelouro da Juventude, Marta Peneda, e 
de toda a equipa que a acompanhou ao longo do último mandato. ----------------------- 
No ponto 2.3 da Ordem de Trabalhos: Apreciação do Relatório de Contas do Pelouro 
da Juventude de 2021, nos termos do nº 1 do artigo 15º do Regimento do Conselho 
Municipal da Juventude, não se registaram intervenções dos membros do CMJ. ------ 
Seguiu-se o ponto 2.4. da Ordem de Trabalhos: Emissão de Parecer Obrigatório ao 
Plano de Atividades Mais Relevantes do Pelouro da Juventude para o ano de 2022 nos 
termos da alínea a) do ponto 1. do artigo 4ª do Regulamento do CMJ, tendo Hernâni 
Ribeiro esclarecido que este deveria ter sido discutido antes da aprovação do Plano 
de Atividades Mais Relevantes e Orçamento da Câmara Municipal da Maia. Tal não se 
verificou dado o atraso, decorrente das eleições autárquicas, na constituição do novo 
CMJ. Mesmo não sendo possível alterar o Plano e Orçamento já aprovado, o Vereador 
entendeu ser importante dar esta nota no sentido de perceber os contributos dos 
membros do CMJ para que sejam trabalhados e inscritos no Plano e Orçamento de 
2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Joana Freitas, da Juventude Bloco de Esquerda, referindo 
que o Plano de Atividades de 2022 contém um conjunto de atividades elencadas, com 
as respetivas verbas atribuídas, mas que está em falta a calendarização da sua 
execução. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em resposta, Hernâni Ribeiro referiu que sendo a maior parte do Plano de Atividades 
composto por iniciativas de continuidade, facilmente se percebe, pela experiência dos 
anos anteriores, a forma como estas são desenvolvidas. Relativamente a novas 
iniciativas inscritas no Plano e Orçamento para 2022, o Vereador elencou-as ao 
Conselho, destacando o programa Maia UP, apresentado em detalhe nesta sessão. -- 
Submetido à votação, o Conselho emitiu Parecer Favorável ao Plano de Atividades 
Mais Relevantes do Pelouro da Juventude para o ano de 2022, com abstenção da 
Juventude Bloco de Esquerda. ----------------------------------------------------------------------
Este Parecer ficará anexo à presente Ata. --------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se o ponto 2.5. da Ordem de Trabalhos: Emissão de Parecer Obrigatório do 
CMJ ao Orçamento do Pelouro da Juventude para o ano de 2022 nos termos da alínea 
b) do ponto 1. do artigo 4ª do Regulamento do CMJ. ------------------------------------------- 
Submetido à votação, o Conselho emitiu Parecer Favorável ao Orçamento do Pelouro 
da Juventude para o ano de 2022, com abstenção da Juventude Bloco de Esquerda. -
Este Parecer ficará anexo à presente Ata. --------------------------------------------------------- 
Seguiu-se o ponto 2.6 da Ordem de Trabalhos: Alteração da data de apresentação das 
candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil de 2022 – nº 2 do Artigo 
4º do Normativo de Apoio ao Associativismo Juvenil. Na impossibilidade de ter sido 
cumprido o prazo de entrega das candidaturas até 30 de novembro de 2021, conforme 
determina o Normativo de Apoio ao Associativismo Juvenil, por motivo da realização 
das eleições autárquicas, Hernâni Ribeiro propôs a data de 30 de abril para a entrega 
das mesmas, tendo esta proposta sido aprovada por unanimidade pelo CMJ. ---------- 
No cumprimento do ponto 2.7. da Ordem de Trabalhos: Apresentação do Programa 
Maia UP, Hernâni Ribeiro deu a palavra a Ricardo Freitas, Adjunto da Vereação, para 
uma apresentação detalhada do Maia UP, programa que visa promover o apoio à 
inserção dos jovens na vida ativa, um dos eixos estratégicos de atuação do Pelouro da 
Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No ponto 2.8. da Ordem de Trabalhos: Apresentação sumária do Plano Municipal da 
Juventude, Hernâni Ribeiro informou que o Plano está a ser trabalhado com os 
contributos de quase todas as associações do CMJ, pelo que a sua apresentação nesta 
sessão realiza- se em traços gerais, devendo o documento final ser remetido ao CMJ 
para emissão de parecer e posteriormente remetido à Câmara Municipal para 
aprovação. Apresentado o Plano Municipal de Juventude, o Vereador considerou o 
plano ambicioso e que existe competência e capacidade para o concretizar. 
Concluindo, o Vereador reafirmou que, embora de forma sumária, não quis deixar de 
apresentar o Plano Municipal de Juventude nesta sessão, para, de forma clara, 
mostrar ao CMJ o propósito da ação do Pelouro da Juventude para este mandato, 
esperando que esta vá de encontro às expectativas do CMJ. -------------------------------- 
No ponto 2.9. da Ordem de Trabalhos: Nomeação do Representante do Conselho 
Municipal da Juventude no Conselho Municipal da Educação, Hernâni Ribeiro 
informou que o Conselho Municipal da Educação tem na sua constituição um 
membro indicado pelo CMJ com o objetivo de ser interlocutor entre os dois órgãos, 
reportando ao CMJ as principais decisões tomadas no âmbito da Educação no 
Concelho, e levar as recomendações que o CMJ entenda ser relevantes ao CME. ------ 
Neste ponto, interveio Hugo Gonçalves, Juventude Popular, para reforçar a 
importância que tem o Conselho Municipal da Educação para a Juventude Popular e 
destacar que o representante nomeado deve ter consciência e competência para o 
exercício de um cargo que exige um importante trabalho de ponte que é necessário 
realizar entre os dois órgãos. ------------------------------------------------------------------------ 
Para a nomeação, por voto secreto, do representante do CMJ no CME, o Vereador 
abriu o período de candidaturas, tendo-se apresentado: Carolina Carvalho da 
Coligação Maia em Primeiro, Joana Freitas da Juventude Bloco de Esquerda e Paulo 
Teixeira da Descobre Destreza. Do escrutínio resultou a eleição de Carolina Carvalho, 
com onze votos, sendo atribuídos três votos a Paulo Teixeira e um a Joana Freitas. ---- 
No ponto 2.10 da Ordem de Trabalhos: Nomeação dos Secretários do Conselho 
Municipal de Juventude, Hernâni Ribeiro propôs Abílio Moreira e Luís Oliveira, 
coordenadores do Fórum Jovem da Maia e da Casa do Alto. Não se tendo registado 
nenhuma objeção, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------ 
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No ponto 2.11 da Ordem de Trabalhos: Outros Assuntos de interesse, não se registaram 
intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por fim, Hernâni Ribeiro convidou os presentes para a Inauguração da Exposição de 
Fotografia que marca o início das comemorações dos 25 anos da Casa do Alto, a 
realizar-se a 11 de março. ------------------------------------------------------------------------------ 
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 pelo Vereador do Pelouro da Juventude que 
presidiu ao Conselho, e pelo Secretário do CMJ que a redigiu. -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente: 

 

 

O Secretário: 
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PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
AO PLANO DE ATIVIDADES MAIS RELEVANTES E AO ORÇAMENTO 

MUNICIPAL AFETOS AO PELOURO DA JUVENTUDE PARA O ANO DE 2022 
 
 

 

Nos termos das alíneas a) e b) do ponto 1. do artigo 7º da Lei nº 8/2009, de 18 

de fevereiro – Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude e das 

alíneas a) e b) do ponto 1. do artigo 4º do Regulamento do CMJ, vem este 

Conselho emitir o seu PARECER OBRIGATÓRIO ao Plano de Atividades Mais 

Relevantes e ao Orçamento Municipal afetos ao Pelouro da Juventude para o 

ano de 2022. 

 

O Conselho Municipal de Juventude, reunido na 1ª Sessão Ordinária de 

10 de março de 2022, emite 

 

- PARECER FAVORÁVEL ao Plano de Atividades Mais Relevantes afeto 

ao Pelouro da Juventude para o ano de 2022, por maioria com uma 

abstenção; 

 

- PARECER FAVORÁVEL ao Orçamento afeto ao Pelouro da Juventude 

para o ano de 2022, por maioria com uma abstenção; 

 

pelo que se remete o presente documento à Câmara Municipal da 

Maia. 

 

 

Conselho Municipal de Juventude, 10 de março de 2022 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

COM PODERES DELEGADOS 

 

 

 

(HERNÂNI AVELINO DA COSTA RIBEIRO) 

 

 


