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Aos vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma 
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 Antes da Ordem do Dia interveio Ana Leite, representante do PS 
na Assembleia Municipal, questionando porque não foram realizadas as quatro 
reuniões do Conselho Municipal de Juventude como está previsto. ----------------- 
Seguiu-se a intervenção de Cristiana Carvalho, representante da Juventude 
Socialista, que, reportando-se à questão dos passes sociais, questionou se a 
Câmara Municipal tem previsto algum apoio para minimizar os custos da 
redução das comparticipações aplicada pelo estado. ----------------------------------- 
Seguidamente interveio Marco Correia informando o CMJ que a partir desta 
data integra o mesmo como representante da JSD depois de ter representado 
a Junta de Freguesia de Avioso – Santa Maria. ------------------------------------------ 
Seguiu-se a intervenção de José Araújo, representante do CMJ no Conselho 
Municipal da Educação, informando que participou numa reunião onde foram 
abordados assuntos relacionados com as dinâmicas das escolas e a 
segurança, entre outros, não tendo sido tratada qualquer temática relativa à 
juventude, nem foi afinada nenhuma estratégia relativamente ao Conselho 
Municipal de Juventude. Acrescentou, ainda, que não está definida a questão 
do direito de voto do representante do CMJ no Conselho Municipal da 
Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Silvestre Pereira, representante do Bloco de Esquerda, 
subscrevendo a questão levantada por Ana Leite. Acrescentou que é 
desmotivante reunir de forma tão esporádica, entendendo que a 
responsabilidade é também dos membros do CMJ porque não apresentam 
propostas de tarefas e atividades. Entende Silvestre Pereira que falta motivar à 
participação e que existem razões de sobra para a juventude ser mais 
interventiva, dada a situação política dramática e violenta que o país vive. 
Disse, ainda, que o Bloco de Esquerda entende que existem alternativas que 
contrariariam o que nos está a ser imposto. Terminou referindo que o 
funcionamento do CMJ é o reflexo do que se passa no governo. -------------------- 
Respondendo a estas questões, interveio o Vereador da Juventude, 
reportando-se ao direito de voto do representante do CMJ no Conselho 
Municipal de Educação, afirmando que a lei dos Conselhos Municipais de 
Juventude está mal feita e, possivelmente, é inconstitucional, segundo o 
parecer da Associação Nacional de Municípios. Acrescentou que a lei dos CMJ 
prevê a presença de um seu representante no Conselho Municipal de 
Educação mas a lei deste não contempla a presença do representante do CMJ. 
Relativamente à questão levantada pela representante do PS na Assembleia 
Municipal, Hernâni Ribeiro afirmou que no decurso do presente ano não houve 
matéria que o justificasse e assume as consequências resultantes da não 
realização das sessões do CMJ. Acrescentou que não gostamos de realizar as 



 

 

sessões apenas para cumprir calendário e que o Plano de Atividades para este 
ano foi seguido à risca, não havendo, portanto, qualquer alteração. ---------------- 
Reportando-se à questão dos passes sociais, o Vereador afirmou que a 
Câmara Municipal da Maia, para jovens estudantes até ao nono ano, assume 
até cem por cento dos custos. Afirmou, ainda, que a Câmara não pode tapar 
todos os buracos que os governos vão deixando quanto aos apoios. As 
dificuldades orçamentais afetam, também, os municípios e entende que não é 
razoável atribuir às Câmaras Municipais a falta de apoios por parte dos 
governos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro passou a comentar o Relatório de Atividades realizadas pelo 
Pelouro da Juventude no ano de dois mil e onze, destacando o Concurso 
Literário, cujos resultados serão conhecidos em breve; a Feira das 
Oportunidades, classificando-a como uma marca do concelho da Maia que vem 
sendo copiada por outros municípios; e o Festival de Teatro Escolar. Referiu, 
também que, apesar de não se realizar o Maiact – Festival da Juventude, o 
Pelouro levou a cabo o Maia Garage Sessions – Concurso de Bandas de 
Garagem e o Festival de Danças Urbanas, ambos os eventos incluídos nos 
programas de animação das Festas do Concelho da Maia. Reportou-se às 
atividades do GAAPP, destacando as dezasseis ações realizadas e que 
envolveram mais de mil e seiscentos utentes, e ao programa MaiaFinicia. 
Sobre esta questão, o Vereador da Juventude informou que fomos o único 
Finicia que teve o cuidado de fazer um follow up que classifica a Maia como um 
dos melhores do país, dado os novos postos de trabalho criados, a 
heterogeneidade dos setores de atividade das empresas e a sua distribuição 
geográfica. Acrescentou que presentemente existem trinta e quatro 
candidaturas espontâneas e que espera que se concretize o reforço do 
MaiaFinicia em cinquenta mil euros. --------------------------------------------------------- 
Prosseguindo a análise do Relatório de Atividades do Pelouro da Juventude, 
Hernâni Ribeiro reportou-se à ação das Lojas da Juventude, ao número de 
utentes e às muitas atividades realizadas, destacando as festas temáticas, o 
programa “Conheces?” e os workshops com a FDTI sobre navegar em 
segurança na net. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Juventude informou o Conselho sobre a extinção da FDTI – 
Fundação para a Divulgação das Tecnologias da Informação, que resultou da 
sua fusão com a Movijovem, com o Instituto Português da Juventude e com o 
Instituto do Desporto, de cuja fusão resultou o Instituto do Desporto e 
Juventude de Portugal. Acrescentou que, em termos de juventude, esta 
extinção não é muito grave uma vez que a formação em informática já não é 
tão pertinente como o foi nos inícios da FDTI. -------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Silvestre Pereira, do Bloco de Esquerda, afirmando 
que o conjunto das atividades mencionadas no relatório revela alguma 
contradição uma vez que a intervenção do CMJ nessas atividades é muito 
pouca e que os conselheiros não têm a perceção daquilo que acontece. 
Afirmou, ainda, que é preciso melhorar em termos de participação e que cabe 
aos jovens agarrarem estas ações. Reportando-se ao follow up do MaiaFinicia, 
Silvestre Pereira afirmou que é importante e que é necessário continuar a fazer 
esse acompanhamento. ------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Juventude respondeu que partilha dessa preocupação, que está 
a providenciar a continuidade desse acompanhamento e o assunto está a ser 
discutido também com outros municípios. -------------------------------------------------- 



 

 

Interveio, em seguida, Pinho Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de 
Vila Nova da Telha, afirmando que o que consta no Relatório de Atividades do 
Pelouro é o que, de facto, existiu. Informou que participou em alguns dos 
eventos e, do que viu, gostou. Entende que, dentro dos recursos financeiros 
disponíveis, o que foi feito foi bom e destacou a Feira das Oportunidades e o 
MaiaFinicia como ações muito positivas. Entende, também, que são 
necessárias mais ajudas, nomeadamente no que respeita aos transportes mas 
que cabe ao estado olhar por isso. ----------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Célia Pinto, representante da Junta de Freguesia 
de Pedrouços, que, reportando-se às atividades, afirmou que recebe a 
informação sobre as mesmas muito em cima da hora o que não permite a sua 
divulgação junto da população da sua freguesia. Questionou a razão porque o 
GAAPP realizou as suas ações apenas em cinco freguesias e, referindo-se à 
Casa do Alto, afirmou que aquela estrutura municipal de juventude está de 
costas viradas para a freguesia e que as atividades não são sentidas pela 
freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro respondeu que o GAAPP realizou as suas ações nas 
freguesias que possuem escolas e nas Lojas da Juventude, acrescentando que 
as atividades são propostas às escolas e que o Gabinete tenta responder. 
Relativamente à Casa do Alto, o Vereador afirmou que não tem essa ideia, 
tanto mais que aquela estrutura é muito utilizada pelas coletividades locais que 
aí corporizam as suas mais importantes atividades e que, tanto o infantário, 
como o Centro de Dia, são muito vocacionados para a freguesia. ------------------- 
Passando para o cumprimento do ponto 2. da Ordem de Trabalhos, foram 
aprovadas por maioria as atas nº 02/2010, com uma abstenção, e a nº 03/2010, 
com quatro abstenções dos elementos não presentes nas respetivas sessões. 
No cumprimento do ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos, o Vereador da 
Juventude reportou-se ao Plano Anual de Atividades e ao Orçamento do 
Pelouro da Juventude para o ano de dois mil e doze, destacando a atribuição 
de subsídios financeiros às Associações Juvenis do Concelho. Afirmou que se 
trata de um compromisso assumido anteriormente no CMJ e que os critérios de 
atribuição dos subsídios constarão dum regulamento em fase de conclusão. 
Acrescentou que não havendo critérios objetivos, em termos de números, a 
atribuição será feita por candidatura, sendo obrigatório que as associações 
candidatas estejam inscritas no RNAJ ou sejam coletividades equiparadas, 
nomeadamente os grupos de escoteiros e escuteiros. Acrescentou, ainda, que 
as listas de candidaturas serão postas à consideração do CMJ que as 
aprovará. O Vereador afirmou, também, que muitas das atividades poderão 
não envolver custos financeiros. -------------------------------------------------------------- 
Passou-se à discussão do Plano Anual de Atividades e Orçamento, intervindo 
Silvestre Pereira que sugeriu a adoção do regulamento de atribuição de 
subsídios do Pelouro do Desporto pelo Pelouro da Juventude. Acrescentou que 
concorda com os critérios apresentados e sugeriu que se recorresse aos 
programas e fundos do Parlamento Europeu, criando-se, para o efeito, um 
grupo de trabalho que estudasse essas ajudas e as propusesse às 
coletividades do concelho. ---------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Juventude respondeu que a Câmara Municipal não pode 
concorrer à maior parte dos fundos e programas do Parlamento Europeu e que 
a esse concurso devem aceder diretamente as coletividades. ------------------------ 



 

 

Interveio, em seguida, Cristiana Carvalho, da JS, que lamentou a extinção da 
FDTI. Referindo ao Plano de Atividades e Orçamento, afirmou que está em 
curso uma política que prima pela falta de apoio ao emprego à habitação e à 
ação social jovem. Sugeriu Cristiana Carvalho que se diminuíssem as taxas 
municipais. Reportando-se ao Cartão Jovem Municipal, fez votos para que seja 
finalmente implementado este ano. ---------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Manuel Oliveira, representante da JP, louvando a 
disponibilidade e o sentido positivo do Pelouro em abrir a discussão ao CMJ do 
Plano de Atividades e Orçamento, considerando que este prima pela qualidade. 
Ainda assim, questionou o porquê de uma verba tão avultada para a gestão do 
Portal da Juventude, quais os benefícios e o sentido de oportunidade do Cartão 
Jovem Municipal e o porquê da soma destinada ao Conselho Municipal de 
Juventude. Relativamente aos subsídios a atribuir às Associações Juvenis, 
recomendou prudência na utilização do erário público. Manuel Oliveira afirmou 
que o programa MaiaFinicia é a ação mais importante do Pelouro da Juventude 
e sugeriu o lançamento de um fórum público para discussão de matérias 
relacionadas com o empreendedorismo. --------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, José Araújo, representante dos Escoteiros de Vila Nova 
da Telha, subscrevendo e elogiando as intervenções anteriores. Relativamente 
aos subsídios, referiu que se trata de uma questão que o próprio levantou no 
CMJ anterior e que foi a causa da sua abstenção ao Parecer do CMJ sobre o 
Plano de Atividades e Orçamento de dois mil e onze. Estando contemplado no 
Pano e Orçamento para dois mil e doze, votará a favor. Acrescentou que faz 
todo o sentido serem adotados critérios de transparência e que importa, 
também, implementar um processo ágil de atribuição dos subsídios. Afirmou, 
ainda, que as associações deverão ser apoiadas mesmo antes da aprovação 
do regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro, respondendo a Cristiana Carvalho, afirmou que as questões 
levantadas são já contempladas por outros pelouros e departamentos da 
Câmara Municipal. Concretamente quanto à questão da habitação, referiu que 
existe o programa Porta 65 de apoio ao arrendamento jovem, que o IMT já 
contempla várias isenções e que as cooperativas estão, igualmente, isentas. O 
Vereador da Juventude entende que os jovens devem procurar mobilidade e 
não habitação própria. --------------------------------------------------------------------------- 
Reportando-se ao Cartão Jovem Municipal, Hernâni Ribeiro informou que não 
foi implementado este ano devido à extinção do IPJ. Acrescentou que o Cartão 
Municipal de Juventude, tal como o Nacional, destina-se a cidadãos até aos 
trinta anos de idade e estará associado a um conjunto de condições especiais 
junto da banca, contemplando, nomeadamente, o serviço de multibanco. Trata-
se, afinal de um Cartão Jovem Nacional com um cunho municipal que 
beneficiará de descontos em instalações municipais desportivas, culturais e 
outras, bem como benefícios a acordar junto da Associação Empresarial da 
Maia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à verba do Conselho Municipal de Juventude, informou que a mesma 
se destina a atividades propostas e realizadas por iniciativa própria do CMJ. ---- 
Relativamente à verba para gestão do Portal da Juventude, o Vereador 
informou que, para além dos custos informáticos, cobre, também, os custos de 
design para promoção das atividades do Pelouro da Juventude. -------------------- 



 

 

Quanto à atribuição dos subsídios, informou que os mesmos serão atribuídos à 
posteriori, podendo as atividades realizadas antes da aprovação do 
regulamento virem a ser subsidiadas retroativamente. --------------------------------- 
Passou-se à leitura e aprovação do Parecer Obrigatório ao Plano de Atividades 
e Orçamento do Pelouro da Juventude para o ano de dois mil e doze, tendo o 
mesmo sido aprovado por maioria, com o voto contra da Juventude Socialista e 
os votos a favor da Juventude Social Democrata, da Juventude Popular, do 
Agrupamento nº 95 Maia do Corpo Nacional de Escutas, do Grupo de 
Escoteiros nº 235 de Vila Nova da Telha e da Associação de Estudantes do 
ISMAI. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Parecer ao Plano de Atividades e Orçamento Afetos ao Pelouro da 
Juventude para o ano de dois mil e doze fica anexado à presente ata com a 
designação de Anexo 1 à Ata nº 01/2011 do Conselho Municipal de Juventude. 
O Vereador da Juventude informou que no decurso dos meses de janeiro e 
fevereiro de dois mil e doze será realizada uma sessão do Conselho Municipal 
de Juventude com vista à apreciação e aprovação do regulamento de 
atribuição de subsídios às coletividades juvenis, cujo esboço será previamente 
enviado aos membros do Concelho Municipal de Juventude. ------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como terminada às vinte e três 
horas e trinta 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, em representação do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal da Maia, e pelo Secretário do CMJ que a 
redigiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente: 
 
O Secretário: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARECER 
AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO MUNICIPAL AFETOS AO 

PELOURO DA JUVENTUDE PARA O ANO DE 2012 
 
 
 
 
Nos termos das alíneas a) e b) do ponto 1. do artigo 7º da Lei n.º 8/2009 de 18 de Fevereiro - 
Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude e das alíneas a) e b) do pontos 1. do 
artigo 4º do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude da Maia vem pela presente este 
Conselho emitir o seu PARECER OBRIGATÓRIO ao Plano de Actividades e Orçamento 
Municipal afectos ao Pelouro da Juventude para o ano 2012. 
 

 
O Conselho Municipal de Juventude reunido na sessão de 20 de dezembro de 2011 emite 
PARECER FAVORÁVEL ao Plano Anual de Actividades e de Orçamento do Pelouro da 
Juventude para o ano de 2012, pelo que se envia o presente documento à Câmara Municipal 
da Maia e solicita-se o envio do presente parecer à Assembleia Municipal da Maia como 
anexo ao Plano de Actividades e Orçamento Municipal para 2012, cumprindo o estipulado no 
ponto 3. do artigo 8º da Lei n.º 8/2009 de 18 de Fevereiro - Regime Jurídico dos Conselhos 
Municipais de Juventude e o ponto 3. do artigo 5º do Regulamento do CMJ. 

 
 
Conselho Municipal de Juventude, Fórum Jovem, 20 de dezembro de 2011. 
 
 

 


