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ACTA Nº 1 / 2008 
 
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito, pelas dezasseis horas e trinta 
minutos, no Auditório do Fórum Jovem da Maia, reuniu-se o Conselho Municipal de 
Juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A reunião foi presidida pelo Senhor Hernâni Avelino da Costa Ribeiro, Vereador do 
Pelouro da Juventude, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal da 
Maia, Eng.º António Gonçalves Bragança Fernandes. ------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador do Pelouro da Juventude informou os presentes sobre as alterações 
na composição do Conselho Municipal de Juventude, dando as boas vindas aos novos 
representantes da Juventude Popular e da Juventude Social Democrata. Informou, ainda, 
o Conselho das ausências justificadas. ------------------------------------------------------------------- 
No Período Antes da Ordem do Dia, interveio Eric Rodrigues, Presidente da Juventude 
Popular. Cumprimentando os presentes, agradeceu o convite do Pelouro da Juventude 
em integrar o Conselho Municipal de Juventude e lamentou a ausência da Juventude 
Popular na primeira sessão do Conselho. Eric Rodrigues fez um retrato preocupado da 
actual situação do país, realçando o desemprego como principal preocupação na difícil 
conjuntura actual. O Presidente da Juventude Popular elogiou o trabalho desenvolvido 
pelo Pelouro da Juventude e fez um apelo à participação cívica das camadas mais jovens. 
Referiu, ainda, que é necessário tomar medidas para que os jovens recém formados se 
estabeleçam no nosso Concelho e travar a saída destes para o estrangeiro. ------------------ 
Hernâni Ribeiro, em resposta, agradeceu a disponibilidade da Juventude Popular e 
esclareceu que partilha das preocupações elencadas por Eric Rodrigues, entendendo que 
o estado tem de encontrar melhores soluções para o futuro em matéria de 
empregabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Não existindo qualquer outra solicitação de intervenção, o Presidente do CMJ deu entrada 
à discussão dos pontos agendados no período da ordem do dia. ---------------------------------- 
No cumprimento do ponto 2.1 do Período da Ordem do Dia, foi submetida à apreciação e 
votação da Acta Nº 1/2007, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com seis 
abstenções dos representantes das entidades ausentes na primeira reunião. ----------------- 
Procedeu-se, de seguida, à apresentação e apreciação do Relatório de Actividades do 
Pelouro da Juventude referente ao ano de 2007, tendo o Senhor Vereador Hernâni 
Ribeiro feito um breve resumo das actividades levadas a cabo desde 29 de Setembro até 
ao final do ano de 2007, lembrando que as actividades realizadas no período anterior já 
tinham sido objecto de apreciação na primeira reunião do Conselho Municipal de 
Juventude. Destacou o II Festival de Danças Urbanos, realizado em 26 e 27 de Outubro, 
classificando-o de “estrondoso sucesso e aposta ganha”, dado ter-se verificado lotação 
esgotada nos dois dias do Festival. Referiu, ainda, a inclusão no Festival de grupos 
musicais do Concelho, que resulta da observação permanente e atenta que o Pelouro da 
Juventude dedica às realidades culturais e sociais que se desenvolvem na Maia. 
Destacou, também, o programa de animação natalícia “Um Natal sem Igual – 2007”, 
classificando-o de importante meio de promoção de valores como a solidariedade e o 
sentido de dar e receber em contraposição ao consumismo cada vez mais instalado. 
Realçou a realização de actividades culturais diversas na área da música e das artes 
plásticas, referindo o Concerto de Estreia da Orquestra Portuguesa de Guitarras e 
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Bandolins, realizado em 14 de Dezembro por esta colectividade juvenil sedeada no Fórum 
Jovem da Maia. Hernâni Ribeiro reportou-se ao lançamento do Fundo MaiaFinicia, 
explicando o seu funcionamento e sublinhando os seus objectivos: fortalecimento do 
tecido empresarial das pequenas e micro empresas, apoio a projectos inovadores e apoio 
à instalação de empresas no Concelho. Sublinhou ainda que o Fundo MaiaFinicia reflecte 
o trabalho desenvolvido pelo Pelouro da Juventude no apoio ao Empreendedorismo. 
Ainda referente ao Relatório de Actividades do Pelouro da Juventude de 2007, o Senhor 
Vereador destacou o espectáculo “Movimentos Fantasias” realizado por jovens portadores 
de deficiência que são apoiados pelo Pelouro da Juventude e o programa “Conheces?”, 
especialmente dedicado aos jovens utentes das Lojas da Juventude. ---------------------------- 
Quanto a projectos para o futuro, Hernâni Ribeiro referiu as sessões de esclarecimento 
sobre o Fundo MaiaFinicia, o Festival de Teatro Escolar e a III Feira das Oportunidades, 
informando que esta se realizará no mês de Maio, pretendendo-se que a data se adapte 
aos interesses do público alvo. Acrescentou, ainda, que se pretende, no próximo 
trimestre, proceder à abertura de mais três Lojas da Juventude, nomeadamente em S. 
Pedro de Avioso, no PER de Vila Nova da Telha e no PER do Monte das Cabras, em 
Vermoim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Silvestre Pereira, representante do Bloco de Esquerda na 
Assembleia Municipal que, e relativamente ao Fundo MaiaFinicia, afirmou ter havido boa 
participação nas sessões de esclarecimento e sugeriu que as futuras sessões fossem 
direccionadas preferencialmente para novos empreendedores. Sugeriu, ainda, que o 
ensino secundário e superior fosse igualmente contemplado nas sessões de 
esclarecimento. Silvestre Pereira propôs que o Conselho Municipal de Juventude 
realizasse um périplo pelas Lojas da Juventude em funcionamento e saudou a abertura 
das novas Lojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Marco Martins, Deputado Socialista na Assembleia Municipal, 
afirmando que o Relatório de Actividades do Pelouro no ano de 2007 reflecte o trabalho 
positivo desenvolvido pelo Pelouro, faltando, no entanto, explorar a transversalidade com 
outros Pelouros. Quanto ao Fundo MaiaFinicia, reforçou o apelo de Silvestre Pereira em 
direccionar o Fundo para novos empreendedores. Questionou sobre o número de 
candidaturas já entregues e questionou, igualmente, sobre os resultados do inquérito de 
opinião sobre a II Feira das Oportunidades. ------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Octávio Bastos, representante da ASMAN, que questionou o 
Senhor Vereador do Pelouro da Juventude sobre a possibilidade de a sua Associação 
poder candidatar-se ao apoio a jovens portadores de deficiência prestado pelo Pelouro da 
Juventude na área da expressão dramática. ------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra, em seguida, Paulo Resende representante da Junta de Freguesia de 
Gemunde e da JSD, que subscreveu a política de juventude que vem sendo desenvolvida 
pelo Pelouro e a sua atenção às mudanças sociais que se verificam. Das actividades 
levadas a cabo, destacou o Festival de Danças Urbanas, a Feira das Oportunidades e o 
Fundo MaiaFinicia. Saudou, ainda, o projecto de abertura das novas Lojas da Juventude.- 
Seguiu-se a intervenção de Floriano Pinho Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia 
de Vila Nova da Telha. Saudou o Conselho Municipal de Juventude e a abertura da Loja 
da Juventude em Vila Nova da Telha. Floriano Pinho Gonçalves referiu-se à pouca 
participação da juventude, na sua Freguesia, e à importância que uma Loja da Juventude 
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poderá ter na motivação e dinamização dos jovens. Manifestou, também, a sua total 
disponibilidade na concretização desse objectivo. ----------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Nuno Ferreira da Silva, Deputado na Assembleia Municipal pela 
Coligação Primeiro as Pessoas, afirmando que também partilha da opinião de que o 
Pelouro da Juventude está dinâmico, sendo prova disso o Relatório de Actividades de 
2007. Nuno Silva deixou a sugestão que a manifestação dessa opinião fosse veiculada 
em todo o lado e não apenas no Conselho Municipal de Juventude, acrescentando que 
cada elemento do Conselho deve promover, junto das suas comunidades, as 
oportunidades disponíveis. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Silvestre Pereira, representante do Bloco de Esquerda na 
Assembleia Municipal, que, concordando com a opinião de Nuno Silva, apelou a que se 
desperte as pessoas, acrescentando que, apesar dos índices de desenvolvimento da 
Maia, ainda subsistem focos de pobreza, resultantes do desemprego e do abandono 
escolar. Silvestre Pereira reconheceu o dinamismo do Pelouro da Juventude mas entende 
que deve continuar a pressionar, uma vez que as acções desenvolvidas são um processo 
de aprendizagem constante. --------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Ernesto Pinto, Presidente do Departamento de Juventude do Bloco 
de Esquerda, afirmando reconhecer o dinamismo do Pelouro da Juventude e 
corroborando com a sua filosofia de ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Considera, 
no entanto, que falta a educação para a cidadania, numa altura em que se verifica que os 
jovens estão divorciados das suas próprias questões, e que é responsabilidade do 
Pelouro da Juventude trabalhar nesse sentido. --------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Marco Correia, representante da Freguesia de Santa Maria de 
Avioso. Informou ser aluno do ISMAI e entende que essa instituição poderia acolher uma 
sessão de esclarecimento sobre o Fundo MaiaFinicia, uma vez que é um ponto central 
desse programa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador do Pelouro da Juventude respondeu às questões colocadas, 
informando que o Fundo MaiaFinicia passou de 50% para 85% de financiamento dos 
projectos e que privilegia iniciativas de interesse regional. Esclareceu ainda quais são as 
opções sobre as escolhas dos fundos disponíveis, acrescentando que o Fundo não se 
esgota, que pode ser reforçado e que pode auto-subsidiar-se. Quanto à questão sobre 
fazer chegar o Fundo a novos empresários, esclareceu o Vereador que o Portal da 
Juventude poderá contribuir para isso e adiantou a ideia de instituir um stand de 
esclarecimento, durante uma ou duas semanas, no ISMAI, para além da sugerida sessão 
de esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à visita às Lojas da Juventude, proposta por Silvestre Pereira, informou 
que a mesma será realizada, provavelmente, na próxima reunião do Conselho Municipal 
de Juventude. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que respeita ao Inquérito de Opinião sobre a II Feira das Oportunidades, Hernâni 
Ribeiro apresentou, em power-point, os resultados desse inquérito e afirmou que os 
números são reconfortantes, dadas as condições climatéricas adversas que se 
verificaram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respondendo à questão colocada por Octávio Bastos, da ASMAN, informou que o 
Pelouro da Juventude está disponível para colaborar em acções de formação na área da 
expressão dramática, para o que bastará agendar-se uma reunião para definir o projecto.  
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Relativamente à questão colocada por Ernesto Pinto, do Bloco de Esquerda, o Senhor 
Vereador esclareceu que a Câmara Municipal da Maia lançou uma grande campanha 
para o Recenseamento Eleitoral, com um forte apelo à cidadania. Acrescem as sessões 
de esclarecimento nas escolas, sobre esse tema, levadas a cabo pela Protecção Civil. 
Afirmou que o Pelouro da Juventude está empenhado nesse assunto e que mais acções 
estão previstas para o futuro. -------------------------------------------------------------------------------- 
Terminada a discussão deste ponto onde mais nenhum membro manifestou interesse em 
usar da palavra, passou-se, de seguida, ao cumprimento do ponto 2.3 da Ordem de 
Trabalhos, sendo feita a apresentação da nova página da Internet e da nova imagem do 
Pelouro da Juventude, apresentação realizada pelo designer Miguel Rocha, responsável 
por esse projecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador do Pelouro da Juventude acrescentou que a nova imagem do Pelouro 
deve reflectir a dinâmica a que ele próprio se impôs. -------------------------------------------------- 
Silvestre Pereira, do Bloco de Esquerda, questionou o Senhor Vereador sobre os custos 
do Portal da Juventude, ao que Hernâni Ribeiro respondeu que os mesmo se reportam 
apenas à criação da página, uma vez que a gestão de conteúdos será realizada pelos 
colaboradores do Pelouro da Juventude. ----------------------------------------------------------------- 
Nuno Ferreira da Silva, da coligação Primeiro as Pessoas, deu os parabéns pela página 
da Internet e afirmou tratar-se de uma boa estratégia de comunicação. ------------------------- 
Paulo Resende, da JSD, afirmou gostar da nova imagem do Pelouro uma vez que dá a 
noção de movimento. Quanto ao site, afirmou ser intuitivo e que contém todas as 
informações necessárias. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Ernesto Pinto, do Bloco de Esquerda, afirmou gostar muito do site, destacando o facto de 
o emprego constar na homepage. -------------------------------------------------------------------------- 
Paulo Resende, da JSD, apoiou o facto de o tema “Porta 65” ser o primeiro assunto em 
debate no Fórum de Discussão do site. ------------------------------------------------------------------- 
Luís Pires de Castro, representante da Freguesia de Vila Nova da Telha, afirmou gostar 
muito do site e que o mesmo está apelativo. Advertiu o Pelouro da Juventude para o facto 
de, geralmente, as informações manterem-se por demasiado tempo e para a necessidade 
de serem colocados conteúdos que apelem à cidadania. Acrescentou que é importante 
que quem faça a gestão do site seja trabalhador e criativo. ----------------------------------------- 
O Senhor Vereador do Pelouro da Juventude afirmou ser esse o compromisso e que 
pretende que o site seja, de facto, dinâmico. Afirmou, ainda que bastariam as actividades 
do Pelouro da Juventude para que o site apresentasse novidades semanalmente, mas 
que haverá muito mais. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Procedeu-se, em seguida, ao cumprimento do ponto 2.4 da Ordem de Trabalhos, 
referente à Eleição do Representante do Conselho Municipal de Juventude no Grupo 
Coordenador da Agenda 21 Local – Freguesia da Maia. --------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro fez uma breve apresentação da Agenda 21 e informou que o Pelouro da 
Juventude foi convidado pela Junta de Freguesia da Maia a integrar o Grupo 
Coordenador. Entende, no entanto, que esse representante deve ser indicado pelo 
Conselho Municipal de Juventude. ------------------------------------------------------------------------- 
Ernesto Pereira, do Bloco de Esquerda, afirmou que ainda não há informação suficiente 
sobre o que é a Agenda 21. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Nuno Ferreira da Silva, da coligação Primeiro as Pessoas, sugeriu que se auscultasse o 
Conselho Municipal de Juventude no sentido de aferir se algum dos membros tem 
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formação na área do ambiente. Sugeriu, ainda, que fosse dispensada a eleição e se 
optasse pela nomeação. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi proposta a representante da Junta de Freguesia de Moreira no Conselho Municipal de 
Juventude, Alcídia Maria Vinhas Moreira de Castro, para Representante do Conselho 
Municipal de Juventude no Grupo Coordenador da Agenda 21 Local – Freguesia da Maia. 
Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 
No âmbito do último ponto da Ordem de Trabalhos, Eric Rodrigues, da Juventude Popular, 
referiu-se à prática de desportos radicais, como o skate e patins, na Praça do Município. 
Afirmou que defende essa prática desportiva mas que a mesma deve ser realizada em 
locais próprios que não ponham em risco a segurança dos transeuntes. Acrescentou que 
a Juventude Popular está a realizar uma petição para a construção de um parque radical 
e entregou ao Vereador do Pelouro da Juventude uma proposta sobre esse assunto. ------- 
Hernâni Ribeiro respondeu que concorda com o ponto de vista da Juventude Popular e 
informou que o Município dispõe de dois espaços: um no lugar da Pinta e outro na 
Freguesia de Nogueira, mas que os jovens preferem a Praça do Município por ter mais 
visibilidade. Informou, ainda, que a Câmara Municipal da Maia está já em busca de uma 
solução, que pode passar por sensibilizar os praticantes a utilizarem os recintos já 
existentes ou por criar um novo espaço com mais centralidade. ----------------------------------- 
O Vereador da Juventude informou os presentes sobre o espectáculo “Toada Coimbrã”, 
que se realizará no Fórum da Maia, no próximo dia 29 de Fevereiro, com organização do 
Pelouro da Juventude, e sobre o programa “Praça do Município”, produzido pela Rádio 
Lidador e referente ao Pelouro da Juventude, a ser emitido brevemente. ----------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como terminada às dezoito horas e trinta e 
cinco minutos e lavrou-se a presente acta que, depois de aprovada na próxima reunião 
ordinária do Conselho Municipal de Juventude, será assinada pelo Senhor Vereador do 
Pelouro da Juventude, que presidiu a este Conselho, em representação do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal da Maia, e pelo secretário do CMJ que a redigiu. ----------
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