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Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, 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. António Gonçalves Bragança Fernandes.------------------ 
No Período Antes da Ordem do Dia interveio Cristiana Carvalho, representante 
da Juventude Socialista, questionando sobre a existência e o funcionamento do 
Gabinete de Apoio à Criação de Associações Juvenis.---------------------------------- 
O Vereador da Juventude respondeu que o Gabinete funciona no Fórum Jovem 
da Maia, que presta informações sobre os procedimentos e que orienta os 
interessados nas diversas etapas do processo de criação de associações 
jovens.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No cumprimento do ponto 2.1. da Ordem de Trabalhos, procedeu-se à 
apreciação e votação da Ata nº 01/2011, tendo a mesma sido aprovado por 
maioria, com três abstenções.------------------------------------------------------------------ 
Seguiu-se a apreciação do Projeto de Normativo de Apoio ao Associativismo 
Juvenil, com vista à emissão de parecer por parte do CMJ.---------------------------- 
Hernâni Ribeiro referiu que as Associações deverão entregar, até novembro do 
ano anterior, o seu Plano de Atividades, referindo as ações que pretendem ver 
apoiadas, utilizando para o efeito um impresso próprio. Segue-se a análise do 
mérito das iniciativas, por parte do Pelouro da Juventude, que as apresenta ao 
Conselho Municipal de Juventude. Este analisa, discute e retifica as referidas 
propostas de iniciativas e emite um parecer. As propostas são, posteriormente, 
submetidas à aprovação em Reunião de Câmara, após o que é comunicado às 
Associações se foram ou não aprovadas.--------------------------------------------------- 
O Vereador da Juventude referiu que os critérios de atribuição de apoio não 
são mensuráveis, em termos de números, e acrescentou que no caso de as 
verbas não se esgotarem, o valor continua disponível.---------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Ana Augusta Rodrigues, representante do Grupo 
de Escoteiros de Vila Nova da Telha, colocando a questão sobre que 
documentos e Planos de Atividades devem ser apresentados pelas 
associações nacionais com grupos locais, como é o caso dos escoteiros.--------- 
Interveio, em seguida, Manuel Oliveira, representante da Juventude Popular, 
que, reportando-se ao artigo 2 do Projeto Normativo de Apoio ao 
Associativismo Juvenil, questionou se a Associação de Estudantes do ISMAI já 
recebe da Câmara Municipal algum subsídio, acrescentando que no caso de 
receber não deveria poder candidatar-se ao apoio em questão. Perguntou, 
ainda, como vai ser feita a fiscalização e quantas associações se prevê que 
venham a beneficiar destes subsídios.------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Cristiana Carvalho, da JS, afirmando que já fazia 
falta este documento, até para salvaguardar a igualdade de oportunidades. 
Questionou, ainda, sobre como vai funcionar este ano a atribuição dos 
subsídios, considerando o artigo 4 do Projeto Normativo que prevê a 



 

 

apresentação das candidaturas até ao final do mês de novembro do ano 
anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Juventude interveio esclarecendo que as propostas deverão ser 
apresentadas ao Pelouro da Juventude que, por sua vez, as apresenta ao 
CMJ. Reportando-se à documentação e Planos de Atividades que as 
Associações Nacionais deverão apresentar, Hernâni Ribeiro esclareceu que os 
documentos deverão ser os da Associação Nacional e o Plano de Atividades 
do grupo local, informando que se vai proceder à correção da redação desse 
ponto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respondendo à questão colocada pelo representante da JP, o Vereador 
esclareceu que a Associação de Estudantes do ISMAI já recebe apoio da 
Câmara Municipal, ao nível das suas atividades desportivas, tal como qualquer 
outra associação desportiva do concelho e acrescentou que as atividades 
desportivas não terão cabimento neste documento.-------------------------------------- 
Relativamente à fiscalização, Hernâni Ribeiro esclareceu que já existem 
procedimentos legais e que a fiscalização será, também, realizada de forma 
presencial. Acresce que a entrega das verbas é feita contra a apresentação de 
faturas e recibos referentes à atividade apoiada. Hernâni Ribeiro prevê que 
sejam cerca de dez associações habilitadas e garantiu que o Pelouro da 
Juventude está empenhado em incentivar o surgimento de mais associações 
juvenis.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Respondendo à questão colocada pela representante da JS, o Vereador da 
Juventude esclareceu que no presente ano, e após a aprovação do 
Regulamento, será aberto um período para a apresentação de candidaturas e 
que a partir deste ano cumpre-se o previsto no Regulamento.------------------------ 
Seguiu-se a emissão do parecer sobre o Projeto de Normativo de Apoio ao 
Associativismo Juvenil, sendo o documento aprovado por unanimidade, 
considerando as alterações propostas.------------------------------------------------------ 
Em seguida Hernâni Ribeiro reportou-se à Cerimónia de Divulgação dos 
Resultados e Entrega dos Prémios do Concurso Literário Maia 2011, a ter lugar 
no auditório do Fórum Jovem da Maia, logo após o término deste Conselho 
Municipal de Juventude. Informou que a coincidência da data, hora e local foi 
propositada, com o objetivo de incentivar os membros do CMJ a 
acompanharem mais de perto as iniciativas do Pelouro. Acrescentou que o 
Concurso Literário insere-se no plano geral de apoio a todas as expressões 
artísticas e que a cerimónia a realizar-se em seguida, conta com a participação 
da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, uma coletividade sediada 
no Fórum Jovem da Maia, cumprindo-se, assim, o propósito de dar 
oportunidade aos grupos locais.--------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como terminada às dezassete 
horas e cinco 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.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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