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ACTA Nº 1 / 2009 
 
 
Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove, pelas catorze 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. António Gonçalves Bragança Fernandes. ------------------------------------------------- 
No Período de Antes da Ordem do Dia não houve intervenções, passando-se de imediato 
para o Período da Ordem do Dia, submetendo-se à apreciação e votação da Acta da 
sessão anterior do Conselho Municipal de Juventude. A mesma foi aprovada com cinco 
abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos, o Vereador da Juventude reportou-se à Lei 8/2009 
de 18 de Fevereiro, que cria a regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude. 
Hernâni Ribeiro referiu que a lei foi publicada há três dias pelo que não foi possível 
distribuir o documento pelos membros do Conselho Municipal de Juventude. Mesmo 
assim informou que o novo regime jurídico prevê assento nos Conselhos Municipais de 
Juventude para as Juventudes Partidárias e para as associações e organismos 
eminentemente juvenis inscritas no RNAJ, o que obriga à perda do direito de voto no CMJ 
de todas as associações que não estejam inscritas no RNAJ bem como outros 
organismos que, não sendo associações de juventude, desenvolvem actividades do 
interesse dos jovens. O Vereador acrescentou que entende ser importante a sua 
intervenção, sugerindo assento no Conselho Municipal de Juventude como observadores. 
Em seguida, Hernâni Ribeiro reportou-se às acções levadas a efeito pelo Pelouro da 
Juventude da Câmara Municipal da Maia nas primeiras seis semanas deste ano, referindo 
a assinatura de mais um contrato no âmbito do Programa MaiaFinicia, a participação do 
Pelouro na Semana Internacional realizada pelo Gabinete de Relações Públicas do ISMAI 
e as acções levadas a cabo pelo GAAPP. ---------------------------------------------------------------- 
Referiu-se, seguidamente, às actividades previstas para o resto do ano, nomeadamente a 
Feira das Oportunidades 2009, a ter lugar dias 14, 15 e 16 de Maio, o Festival de Teatro 
Escolar da Maia, previsto para a última semana do mês de Maio e primeira semana de 
Junho, o Programa “Conheces? – Páscoa de 2009 e o Maiact 09 – Festival da Juventude, 
a realizar-se entre 18 e 25 de Julho. ----------------------------------------------------------------------- 
No cumprimento do ponto 2.3 da Ordem de Trabalhos, Hernâni Ribeiro apresentou o 
Relatório de Actividades do Pelouro da Juventude do ano de 2008. Referiu que o 
Relatório traduz o que foi o trabalho levado a cabo pelo Pelouro e que revela a 
consolidação das actividades anteriores sem deixar de produzir novas iniciativas. ----------- 
Referiu a Feira das Oportunidades, onde são já as entidades que manifestam interesse 
em participar, mesmo antes de serem endereçados os convites, e sublinhou a boa 
participação das Juventudes Partidárias. Referiu ainda o Programa de Animação Natalícia 
“Um Natal sem Igual – 2008” onde foi realizada uma recolha de alimentos destinados às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social da Maia que desenvolvem acções 
vocacionadas para crianças e jovens em risco. Referiu, também, o Festival de Teatro 
Escolar da Maia, já um clássico nas acções do Pelouro da Juventude, e o Programa 
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“Conheces?”, que levou os jovens utentes das Lojas da Juventude nas férias da Páscoa 
ao Aeródromo de Vilar de Luz e nas férias de verão ao espaço Actimax, integrado no 
Maiact 2008. Referiu, ainda, o Concurso Literário Maia 2008, o apoio a jovens artistas, no 
âmbito das artes plásticas, da dança, da música e do teatro, apoio que os ajuda a crescer 
enquanto artistas, e ainda o apoio às Colectividades do Concelho. ------------------------------- 
Relativamente às novas acções no ano de 2008, o Vereador da Juventude reportou-se às 
recentes Lojas da Juventude, classificando o projecto como bem sucedido, informando 
que o feedback é muito bom e que os números de visitantes são crescentes. ----------------- 
Referiu, também, as Sessões de Esclarecimento do programa MaiaFinicia, acrescentando 
que está muito satisfeito com os resultados do Programa e informando que foram já 
distribuídos cento e cinquenta e cinco mil euros. Mencionou o facto de a última empresa a 
ser contemplada com o financiamento ter-se deslocalizado para a Maia a fim de poder 
candidatar-se ao Programa, significando isto que o MaiaFinicia também serve para captar 
novas empresas para o Concelho da Maia. -------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao Maiact 2008, o Vereador afirmou que já tudo foi falado sobre esta 
iniciativa, não valendo a pena entrar em pormenores. ------------------------------------------------ 
Quanto ao Portal da Juventude, Hernâni Ribeiro informou que se regista um bom número 
de visitantes, que a dinâmica do Portal permite divulgar, não apenas as acções do 
Pelouro, mas também as das colectividades do Concelho. Acresce, também a publicação 
de notícias com interesse para os jovens. ---------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Silvestre Pereira, do Bloco de Esquerda, que referiu a boa 
participação dos jovens em acções úteis, no Relatório de Actividades. Quanto à nova lei 
dos Conselhos Municipais de Juventude, entende que a mesma vai retirar alguma 
participação importante, nomeadamente a das Juntas de Freguesia, que são organismos 
privilegiados do conhecimento das realidades, dada a sua proximidade com as pessoas. 
Silvestre Pereira entende que a situação económica actual é grave e que está a 
marginalizar adultos e jovens. Sugere que o Conselho Municipal de Juventude deve 
estudar o impacto que esta crise está a causar nos jovens, nomeadamente no 
desemprego e na precariedade. Silvestre Pereira acrescentou que o Conselho Municipal 
da Juventude é pouco participativo nas acções do Pelouro da Juventude e que deve ser 
mais presente e mais envolvido em todas as acções concretas. Quanto à ocupação dos 
tempos livres, Silvestre Pereira acha que faltam mais acções. Relativamente ao Relatório 
de Actividades, classifica-o como bastante positivo. --------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Catarina Carvalho, da Associação de Estudantes do INED, 
que defendeu um maior envolvimento dos políticos nas acções dos jovens. Afirmou que o 
Presidente da Câmara Municipal da Maia deveria estar presente neste Conselho 
Municipal de Juventude, o que o tornaria mais empolgante. Sugeriu que fossem levadas a 
efeito, pelos jovens, actividades direccionadas para as crianças e questionou sobre o que 
é o Gabinete de Apoio à Criação de Associações Juvenis. ------------------------------------------ 
Paulo Resende, representante da Junta de Freguesia de Gemunde, interveio e classificou 
o Relatório de Actividades de 2008 como muito positivo e espera que o mesmo se passe 
com o relatório deste ano. Reportou-se à Loja da Juventude de Gemunde, afirmando que 
se trata de um espaço muito participado. Paulo Resende apelou a que se fale menos da 
crise e que seja produzido um discurso mais positivo e pró-activo. -------------------------------- 
Respondendo a estas questões, o Vereador da Juventude informou que o Gabinete de 
Apoio à Criação de Associações Juvenis está sediado no Fórum Jovem e pretende ajudar 
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os jovens no processo burocrático de criação de uma associação juvenil. Entende que se 
justifica este Gabinete uma vez que existem muito poucas associações juvenis e as que 
existem não estão inscritas no Registo Nacional de Associações Juvenis, não podendo, 
por isso aceder a apoios e subsídios disponíveis. ------------------------------------------------------ 
Quanto à presença do Presidente da Câmara no Conselho Municipal de Juventude, o 
Vereador afirmou que assume as competências em nome do Presidente e enquanto 
Vereador é ele quem conduz a Política de Juventude no Concelho, respondendo, 
portanto, por isso. Hernâni Ribeiro afirmou que o Presidente da Câmara pode não marcar 
presença em todas as acções mas está sempre por perto e a prova do seu interesse pela 
juventude é o facto de o Pelouro da Juventude, numa época de restrições orçamentais, 
beneficiar de um aumento de orçamento. ---------------------------------------------------------------- 
Respondendo a Silvestre Pereira, o Vereador concorda com a sua opinião sobre o novo 
regime dos CMJ. Relativamente ao estudo sobre o impacto da crise na juventude, 
informou que na última semana encontrou-se duas vezes com o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, que está em criação um Observatório Social que pretende aludir a 
essas questões e que o Pelouro da Juventude vai acompanhar esse observatório. 
Acrescentou que no programa dos Gabinetes de Inserção Profissional, que substituem as 
antigas UNIVAs, a Câmara Municipal vai apresentar um conjunto de candidaturas, 
tentando conquistar as sete estruturas a que o Município tem direito. Sugeriu que as 
Juntas de Freguesia e as IPSS também apresentem candidaturas.------------------------------- 
Respondendo a Paulo Resende, o Vereador agradeceu a sua intervenção e sublinhou 
que a mesma é consistente por ser presencial. --------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Silvestre Pereira, lançando o desafio às Escolas do Concelho para 
realizarem os Primeiros Jogos Populares da Maia. Sugeriu, também, que o próximo 
Maiact contemplasse menos música metal. -------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Juventude respondeu que a Câmara Municipal da Maia leva a efeito 
diversas acções no campo da ocupação dos tempos livres de crianças e jovens, 
nomeadamente as “Férias Desportivas”, acções desenvolvidas pelo Pelouro do Desporto. 
Mesmo assim, entende que o CMJ pode e deve emitir recomendações, mesmo para 
outros pelouros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Pedro Ricardo, representante da JSD, afirmando que 
algumas das actividades desenvolvidas pelo Pelouro da Juventude estão a preparar a 
globalização para os anos mais próximos. Referiu que o Portal da Juventude mobiliza e 
aproxima os jovens à política, portanto, para o exercício da cidadania. Deu os parabéns 
pelo tema do “Conheces?” – Páscoa 2008 e recomendou que a Câmara Municipal 
continue a desenvolver acções no âmbito da educação rodoviária. Sugeriu, também, que 
a Câmara accione os serviços de divulgação das acções do Pelouro da Juventude junto 
dos jornais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Alcídia Castro, na qualidade de representante do Concelho 
Municipal de Juventude no Grupo de Trabalho da Agenda 21, informando que o referido 
grupo não tem desenvolvido actividades, razão porque não tem feito informações ao CMJ 
sobre esse assunto. Acrescentou que estão a ser programadas acções para muito breve.  
Interveio Silvestre Pereira, afirmando que existe um estudo que revela que a Maia regista 
o maior índice de acidentes de trânsito por atropelamento, pelo que se justificam acções 
de educação rodoviária como a que foi desenvolvida no Programa “Conheces?” – Páscoa 
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de 2008 e que se pode continuar a trabalhar com o Centro de Educação Rodoviária, 
instalado no Aeródromo de Vilar de Luz. ------------------------------------------------------------------ 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como terminada às quinze horas e trinta 
minutos, tendo sido lavrada a presente acta que, depois de aprovada na próxima sessão 
do Conselho Municipal de Juventude, será assinada pelo Vereador 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: _____________________________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


