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Conselho Municipal de Juventude 

 

ATA Nº 02/2022 

 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária, na Casa do Alto, 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, o Núcleo de Juventude 
do Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, o Livre, a Juventude Popular, a Juventude – 
PAN, o Agrupamento 8 Águas Santas CNE, o Agrupamento 95 Maia CNE, o 
Agrupamento 277 Pedrouços CNE, o Agrupamento 525 S. Pedro Fins CNE, o 
Agrupamento 902 Moreira CNE, o Agrupamento 1411 Nogueira CNE, o Agrupamento 
1189 Corim CNE, o Grupo de Escoteiros 235 Vila Nova da Telha AEP, a Assembleia 
Municipal – Coligação Maia em Primeiro, a Assembleia Municipal – Iniciativa Liberal, a 
Junta de Freguesia do Castêlo da Maia, a Junta de Freguesia de Folgosa, a Junta de 
Freguesia de Milheirós, a Junta de Freguesia de Moreira, a Junta de Freguesia de 
Nogueira e Silva Escura, a Junta de Freguesia de Pedrouços, a Junta de Freguesia de 
Vila Nova da Telha, o Pedrouços Atlético Clube e a Escola Dramática e Musical de 
Milheirós. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausentes na sessão estiveram a Juventude Socialista, o Chega - Juventude, a 
Juventude Comunista, a Descobre Destreza - Associação Desportiva, a Vanguarda 
Ideal – Associação Juvenil, a Associação de Estudantes do ISMAI,  a Associação de 
Estudantes da Escola Secundária do Castêlo da Maia, a Associação de Estudantes da 
Escola Básica e Secundária do Levante da Maia, a Associação de Estudantes da Escola 
Gonçalo Mendes da Maia, a Associação de Estudantes do Colégio Novo da Maia, a 
Associação de Estudantes da Escola Secundária de Águas Santas, a Assembleia 
Municipal – Partido Socialista, a Assembleia Municipal – CDU, a Assembleia Municipal 
– BE, a Assembleia Municipal – PAN, a Assembleia Municipal – Deputada 
Independente Sofia Rios Batista, a Junta de Freguesia de Águas Santas, a Junta de 
Freguesia da Cidade da Maia, a Junta de Freguesia de S. Pedro Fins, o Maia Atlético 
Clube, o Clube Académico de Pedras Rubras e o Sport Club Castêlo da Maia. ----------- 
Dando início à Ordem de Trabalhos, no Período Antes da Ordem do Dia, Hernâni 
Ribeiro, no âmbito do compromisso de trazer às sessões do CMJ, durante este 
mandato, organismos ou personalidades que atuem na área da juventude, e 
aproveitando a presença, na Maia, da deputada ao Parlamento Europeu, Lídia Pereira, 
convidou-a a marcar presença neste CMJ para dar a sua visão sobre a juventude 
europeia em 2022, neste que foi proclamado pela União Europeia o Ano Europeu da 
Juventude e na altura em que o Complexo Municipal da Casa do Alto celebra 25 anos 
de atividade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 01/2022 tendo a mesma 
sido aprovada por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. ----------------------- 
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No ponto 2.2. da Ordem de Trabalhos - Apreciação e Emissão de Parecer às 
Candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil de 2022, Hernâni 
Ribeiro referiu que as candidaturas foram rececionadas dentro do prazo estipulado e 
avaliadas pelos serviços do Gabinete da Juventude de acordo com os critérios do 
Normativo de Apoio ao Associativismo Juvenil. O Vereador relembrou que a verba 
inscrita no orçamento da CM Maia para este programa é de 15 000€, tendo a mesma 
sido distribuída pelas candidaturas em função da pontuação obtida em cada um dos 
critérios do normativo. --------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de José Guilherme Parreira, da Iniciativa Liberal, solicitando 
esclarecimentos sobre a notícia dum órgão de comunicação social local que deu 
conta da afirmação do Presidente da Câmara Municipal da Maia de que será paga 
pela Câmara Municipal ao Coral Infantil dos Pequenos Cantores da Maia uma visita a 
Ibiza, no âmbito das comemorações do seu 30º aniversário, questionando o porquê 
deste procedimento quando as associações, para obterem o apoio da Câmara 
Municipal, têm que se candidatar ao Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 
Acrescentou ser importante premiar o Coral dos Pequenos Cantores da Maia pelo seu 
papel enquanto agente dinamizador da educação e cultura, mas não de uma forma 
desenquadrada, repudiando, assim, a atitude discricionária da Câmara Municipal na 
forma de gerir verbas públicas. ---------------------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro respondeu que o Coral Infantil dos Pequenos Cantores da Maia 
juridicamente é uma entidade interna à Camara Municipal e não uma associação 
juvenil, pelo que não está abrangido pelo Normativo de Apoio ao Associativismo 
Juvenil ou qualquer outro existente na Câmara Municipal. Acrescentou que subscreve 
que os dinheiros públicos devem ser geridos com rigor, dispondo a Câmara Municipal, 
para esse efeito, de um conjunto de normativos que visam enquadrar os apoios 
concedidos nas mais diversas áreas. Reportando-se à notícia mencionada, o Vereador 
garantiu que a Câmara Municipal não vai patrocinar os Pequenos Cantores nos 
moldes relatados na notícia, continuando, sim, a apoiar o coral em despesas de 
deslocação, na aquisição de fardamentos e de equipamentos necessários ao trabalho 
do grupo, uma vez que este representa a imagem da Câmara e do Município da Maia.  
Hernâni Ribeiro passou a enumerar os valores atribuídos às Candidaturas ao Apoio ao 
Associativismo Juvenil 2022, a saber: Grupo 235 AEP, Vila Nova da Telha – “Atreve-te a 
Mudar!” – 1.710,64€; Agrupamento 8 CNE, Águas Santas – “ACANAC 2022” – 1.493,62€; 
Agrupamento 95 CNE, Maia – “ACANAC 2022” – 1.557,45€; Agrupamento 277 CNE, 
Pedrouços – “De Pedrouços a Idanha” – 2.055,32€; Agrupamento 525 CNE, S. Pedro 
Fins – “ACANAC 2022” – 1.493,62€; Agrupamento 902 CNE, Moreira – “902 no Verão 22” 
– 1.659,57€; Agrupamento 1189 CNE, Corim – “ACANAC 2022” – 1.276,60€; Agrupamento 
1411 CNE, Nogueira – “ACAGRUP 2022” – 1.429,78€; DESCOBRE DESTREZA, Associação 
Desportiva – “Desporto vai à Escola” – 2.323,40€. ------------------------------------------------ 
Seguiu-se a intervenção de Ana Rita Catarino, Agrupamento 902 Moreira CNE, 
propondo que no Normativo passe a constar a percentagem correspondente a cada 
critério de forma a facilitar a análise das candidaturas apresentadas. Ana Rita Catarino 
considera que a verba atribuída é fundamental para o desenvolvimento das 
atividades do seu agrupamento, pelo que nunca questionou o valor em anos 
anteriores. Porém, este ano, manifesta o seu desagrado por existir uma enorme 
discrepância nos montantes a atribuir a cada uma das candidaturas, uma vez que a 
maioria delas se reporta à participação no ACANAC 2022. ------------------------------------ 
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Interveio, em seguida, Cristiano Pereira, Agrupamento 525 S. Pedro Fins CNE, 
reiterando a necessidade de serem esclarecidos os cálculos realizados nas 
ponderações dos critérios de avaliação das candidaturas. ------------------------------------ 
Em resposta, Hernâni Ribeiro, reportando-se ao Fundo de Apoio ao Associativismo 
Juvenil, referiu que este foi criado com o objetivo de permitir às Associações Juvenis, 
que na Maia são essencialmente as que integram o movimento escutista, desenvolver 
atividades complementares às que são promovidas pelo Pelouro da Juventude, 
acrescentando, dessa forma, valor à nossa juventude e ao nosso território.  As 
candidaturas que recorrentemente são apresentadas e que versam essencialmente 
a participação em atividades a desenvolver fora do nosso território, na opinião do 
Vereador, nem aportam mais-valias à nossa juventude nem à economia do concelho, 
deixando por isso de cumprir o espírito para o qual o fundo foi criado. Prosseguindo, 
Hernâni Ribeiro lançou o repto para que de futuro sejam apresentadas candidaturas 
para atividades a realizar no concelho, que permitam dar a conhecer a Maia e 
contribuam para o desenvolvimento da economia local. Acrescentou que a melhoria 
da qualidade das candidaturas permitirá reivindicar junto do orçamento municipal o 
aumento das verbas disponíveis para apoio ao Associativismo Juvenil. Relativamente 
à ponderação utilizada nos critérios de avaliação das candidaturas, o Vereador 
esclareceu que as diferenças encontradas nos valores a atribuir às várias candidaturas, 
se devem ao facto de a maioria dos critérios serem de cariz qualitativo. Todavia, de 
forma a elucidar melhor esta questão, Hernâni Ribeiro comprometeu-se a enviar a 
grelha de avaliação aos membros do CMJ e propôs, uma vez que este mandato se 
encontra no seu início, a possibilidade de se discutir na próxima sessão, alterações aos 
critérios e à grelha de avaliação das candidaturas ao Fundo de Apoio ao 
Associativismo Juvenil, para que no próximo ano a avaliação das candidaturas se faça 
com base nas alterações que daí resultem. ------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Mafalda Pacheco, Agrupamento 277 Pedrouços CNE 
dando nota de que a candidatura apresentada pelo seu agrupamento não se resumiu 
à participação no ACANAC, mas contempla também uma atividade a desenvolver no 
concelho para os elementos do agrupamento que não vão participar no ACANAC, o 
que permitiu que esta se distinguisse das restantes na avaliação. -------------------------- 
Ainda neste ponto, interveio de novo Ana Rita Catarino, Agrupamento 902 Moreira 
CNE, para agradecer os esclarecimentos prestados e solicitar apoio não financeiro da 
Câmara Municipal no transporte dos materiais e equipamentos dos agrupamentos 
para o ACANAC. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Submetido à votação, o Conselho emitiu Parecer Favorável às Candidaturas ao 
Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil de 2022, por maioria, com a abstenção 
do Agrupamento 902 CNE, Moreira. ---------------------------------------------------------------- 
Este Parecer ficará anexo à presente Ata. --------------------------------------------------------- 
No ponto 2.3 da Ordem de Trabalhos: Apresentação, Apreciação e Emissão de Parecer 
ao Plano Municipal de Juventude, Hernâni Ribeiro deu a palavra a Alexandre Galiza, 
do Conselho Nacional das Juventude, entidade parceira da C.M. Maia para a 
elaboração do Plano Municipal de Juventude, e a Ricardo Freitas, adjunto da vereação 
do Pelouro da Juventude. ----------------------------------------------------------------------------- 
Realizada a apresentação do Plano Municipal de Juventude, o Vereador deu a palavra 
a Nuno Arada, Partido Livre, a quem deu as boas vindas nesta sua primeira 
participação em sessões do CMJ. Nuno Arada faz uma avaliação positiva do Plano 
Municipal de Juventude e da sua estrutura, propondo alguns contributos que visam 
melhorar o documento, a saber, a inclusão de mais iniciativas no âmbito do cinema e 
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do teatro; a dinamização do território através da arte urbana; a utilização do 
cooperativismo como complemento ao associativismo existente no concelho; a oferta 
de iniciativas de lazer e ocupação de tempos livres ao longo de todo ano; reforçar e 
aumentar os espaços de juventude interiores e exteriores utilizando as instalações das 
antigas Juntas de Freguesia; melhorar a inclusão e a acessibilidade nos espaços 
públicos e também no online; reivindicar a melhoria das condições dos serviços de 
transportes públicos junto das empresas de transportes. ------------------------------------- 
De seguida, interveio José Guilherme Parreira, Iniciativa Liberal, para referir que o 
Plano Municipal de Juventude contém aspetos bastante interessantes, mas falta, na 
sua opinião, um enquadramento temporal que permita perceber a forma como vai 
ser concretizado, motivo pelo qual a Iniciativa Liberal vai abster-se na sua votação à 
Emissão de Parecer ao Plano Municipal de Juventude. --------------------------------------- 
Em resposta, Hernâni Ribeiro referiu que um Plano Municipal de Juventude é um 
documento estratégico enquadrador de atividades, de natureza mais abstrata, ao 
passo que um plano de atividades é um documento de âmbito mais detalhado no 
que diz respeito às atividades e ao espaço temporal em que estas serão desenvolvidas. 
Prosseguindo, o Vereador entende que os contributos dados enquadram-se nas 
medidas apresentadas no Plano Municipal de Juventude até porque muitas delas 
dizem respeito a trabalho desenvolvido por toda a Câmara Municipal e não apenas 
pelo Pelouro da Juventude, dando como exemplo as melhorias que estão a decorrer 
nas paragens dos transportes públicos; o lançamento do novo site de município que 
promoverá ainda mais a inclusão, através da disponibilização de funcionalidades para 
utilização por pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual; a realização de um 
festival de cinema, atividade vencedora do Orçamento Participativo Jovem, que será 
organizado pelo Pelouro da Juventude em articulação com o Pelouro da Cultura; a 
realização do Festival de Teatro Jovem, a iniciativa “Maia ao Palco” e, ainda, o trabalho 
desenvolvido pelo Teatro Art’Imagem. Hernâni Ribeiro afirmou ainda que, embora as 
medidas propostas não sejam significativamente diferentes daquilo que o Pelouro da 
Juventude já realiza, o Plano Municipal de Juventude vem sistematizá-las num 
documento que se constitui num compromisso maior e revela o posicionamento do 
Pelouro da Juventude no seio da Câmara Municipal. Concluindo, o Vereador 
manifestou a sua satisfação pelo trabalho desenvolvido na elaboração do Plano 
Municipal de Juventude, em parceria com o CNJ, e também por perceber que o 
documento vai de encontro às expectativas dos membros do CMJ. Hernâni Ribeiro 
espera agora que, após a sua aprovação em sede de Câmara e Assembleia Municipal, 
as medidas que dele constam alcancem os objetivos propostos, através da 
concretização de um plano de atividades desenvolvido para o efeito. --------------------- 
Submetido à votação, o Conselho emitiu Parecer Favorável ao Plano Municipal de 
Juventude, por maioria, com as abstenções do Bloco de Esquerda e da Iniciativa 
Liberal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este Parecer ficará anexo à presente Ata. --------------------------------------------------------- 
No ponto 2.4 da Ordem de Trabalhos: Outros Assuntos de interesse, Hernâni Ribeiro 
informou o CMJ que a Maia foi novamente distinguida pela FNAJ como Município 
Amigo da Juventude com a categoria máxima de três estrelas, como reconhecimento 
pelo envolvimento efetivo dos jovens na construção de estratégias para a 
implementação de melhores políticas locais de juventude. O Vereador referiu, 
também, que a Maia passou a integrar o Conselho Metropolitano da Juventude, órgão 
que reúne os Vereadores da Juventude da Área Metropolitana do Porto, do qual 
espera possam resultar melhorias nas políticas de juventude dos municípios que a 
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compõem. Por fim, Hernâni Ribeiro manifestou o seu desejo de ver, sempre que 
possível, membros do CMJ presentes nas atividades do Pelouro e reportou as que 
foram realizadas desde a última sessão, a saber: o Festival de Teatro Jovem; a 
Assembleia Municipal Jovem; as Férias Ativas Jovens; o Programa “Conheces?”; a 
Exposição de fotografia comemorativa dos 25 anos da Casa do Alto; a Exposição do 
Agrupamento de Escolas de Pedrouços, na Caso do Alto; a Exposição de Artes 
Plásticas de Francisca Mota, no Fórum Jovem; o Concerto de António Sousa, na Casa 
do Alto, no âmbito do Programa Maia Showcase; as Conferências “Maia RISE UP”; o 
Soundset “Baile dos Loucos”, inserido nas comemorações dos 25 anos da Casa do Alto; 
as várias ações de formação inicial de voluntários, promovidas pelo GAAPP no âmbito 
do COMPROMISSUM – Centro Municipal de Voluntariado, e as sessões de  
sensibilização nas Lojas de Juventude e escolas, subordinadas a temas, como o 
bullying, cyberbullying e redes sociais; no âmbito do emprego e empreendedorismo 
foi aprovada pela Câmara Municipal a assinatura do Pacto Local para a 
Empregabilidade e Empreendedorismo Jovem com a DYPALL Network, uma ONG 
europeia de redes de partilha de iniciativas e conhecimentos de apoio à 
empregabilidade e empreendedorismo jovem. ------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por terminada às vinte e três 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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Conselho Municipal de Juventude 

 
PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

ÀS CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 
PARA O ANO DE 2022 

 
 

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 2022. 

 

O Conselho Municipal de Juventude reunido na sessão de 13 de junho de 2022 emite, 

por maioria com uma abstenção, PARECER FAVORÁVEL à atribuição de apoio 

financeiro ao Agrupamento 8 Águas Santas CNE, no montante de € 1.493,62 (mil 

quatrocentos e noventa e três euros e sessenta e dois cêntimos); ao Agrupamento 95 

Maia CNE, no montante de € 1.557,45 (mil quinhentos e cinquenta e sete euros e 

quarenta e cinco cêntimos); ao Agrupamento 277 Pedrouços CNE, no montante de € 

2.055,32 (dois mil e cinquenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos); ao Agrupamento 

525 S. Pedro Fins CNE, no montante de € 1.493,62 (mil quatrocentos e noventa e três 

euros e sessenta e dois cêntimos); ao Agrupamento 902 Moreira CNE, no montante 

de € 1.659,57 (mil seiscentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e sete cêntimos); 

Agrupamento 1189 Corim CNE, no montante de € 1.276,60 (mil duzentos e setenta e 

seis euros e sessenta cêntimos); Agrupamento 1411 Nogueira da Maia CNE, no 

montante de € 1.429,78 (mil quatrocentos e vinte e nove euros e setenta e oito 

cêntimos); Grupo 235 Vila Nova da Telha AEP, no montante de € 1.710,64 (mil 

setecentos e dez euros e sessenta e quatro cêntimos); à Descobre Destreza – 

Associação Desportiva, no montante de € 2.323,40 (dois mil trezentos e vinte e três 

euros e quarenta cêntimos); referente ao ano de 2022, 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, 13 de junho de 2022 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

COM PODERES DELEGADOS 

 

 

 

(HERNÂNI AVELINO DA COSTA RIBEIRO) 
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Conselho Municipal de Juventude 

 
 
 

 
PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

AO PLANO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DA MAIA 
 
 

 

Nos termos do ponto 2. do artigo 7º da Lei nº 8/2009, de 18 de fevereiro –

Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude e do ponto 2. do 

artigo 4º do Regulamento do CMJ, vem este Conselho emitir o seu PARECER 

ao Plano Municipal de Juventude do Município da Maia. 

 

O Conselho Municipal de Juventude, reunido na 2ª Sessão Ordinária de 

13 de junho de 2022, emite 

 

- PARECER FAVORÁVEL ao Plano Municipal de Juventude do Município 

da Maia, por maioria com duas abstenções, 

 

pelo que se remete o presente documento à Câmara Municipal da 

Maia. 

 

 

 

Conselho Municipal de Juventude, 13 de junho de 2022 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

COM PODERES DELEGADOS 

 

 

 

(HERNÂNI AVELINO DA COSTA RIBEIRO) 

 

 
 


