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Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e treze, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, no Auditório do Fórum Jovem da Maia, reuniu-se em 
sessão ordinária 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 não houve inscrições para intervenções, 
tendo o Vereador da Juventude passado a referir-se às atividades realizadas 
pelo Pelouro da Juventude desde o último Conselho Municipal de Juventude, 
destacando o programa Maia Showcase, realizado no mês de novembro, o 
programa “Conheces?”, destinado aos jovens utentes das Lojas da Juventude 
e levado a efeito nas férias de Natal, e a ação de sensibilização para o 
programa MaiaGo, a decorrer no Fórum Jovem da Maia. Destacou, também as 
atividades já programadas para o ano em curso, nomeadamente a Feira das 
Oportunidades, agendada para os dias 16, 17 e 18 de maio, o Festival de 
Teatro Escolar, previsto para os meses de maio e junho, e o Festival de 
Danças Urbanas, a realizar-se em 14 de julho.-------------------------------------------- 
No Período da Ordem do Dia e no cumprimento do ponto 2.1, procedeu-se à 
votação da ata nº 04/2012. O representante da Junta de Freguesia da Maia 
propôs a correção do parágrafo “Interveio, em seguida, Pedro Ricardo, 
representante da Junta de Freguesia da Maia, sugerindo que a realização de 
uma sondagem sobre o interesse da iniciativa” para “…sugerindo, no âmbito do 
Conselho Municipal de Juventude, a realização de uma sondagem sobre o 
interesse da iniciativa”. Considerando esta correção, a ata foi aprovada por 
maioria com três abstenções de membros não presentes na respetiva sessão.-- 
Passou-se, em seguida, ao ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos respeitante à 
Apreciação e Emissão de Parecer às Candidaturas ao Apoio ao Associativismo 
Juvenil no ano de 2013.-------------------------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro referiu que é a primeira vez que a Câmara Municipal 
implementa a concessão de subsídios às coletividades juvenis, esclarecendo 
que o valor inscrito é de sete mil e quinhentos euros. O Vereador da Juventude 
passou a apresentar as três candidaturas, a saber: candidatura do 
Agrupamento 902 de Moreira da Maia do Corpo Nacional de Escutas, Atividade 
1: “Peregrinação ao Vaticano”, a realizar-se de 7 a 18 de agosto de 2013, 
envolvendo vinte e oito jovens participantes, com o custo total de dez mil euros, 
sendo o apoio financeiro pretendido no valor de três mil euros; Atividade 2: 
“Acampamento do Agrupamento – Acangru 2013”, a realizar-se de 25 de julho 
a 5 de agosto de 2013, envolvendo cento e noventa jovens participantes, com o 
custo total de dezassete mil e quinhentos euros, sendo o apoio logístico 
pretendido o transporte em autocarro. Candidatura do Agrupamento 525 S. 
Pedro Fins do Corpo Nacional de Escutas, atividade: “Acampamento nos 
Pirenéus – Descobrir Moonrise Kingdom”, a realizar-se de 5 a 9 de agosto de 
2013, envolvendo vinte jovens participantes, com o custo total de cinco mil 
duzentos e quarenta euros, sendo o apoio financeiro pretendido no valor de mil 
e duzentos euros. Candidatura do Grupo 235 Vila Nova da Telha dos 



 

 

Escoteiros de Portugal, atividade “Acampamento Final de Grupo”, a realizar-se 
de 17 a 21 de julho de 2013, envolvendo quarenta jovens participantes, com o 
custo total de três mil e quarenta euros, sendo o apoio logístico e financeiro 
pretendido não especificado. ------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Juventude propôs ao Conselho que fosse atribuído ao 
Agrupamento 902 de Moreira da Maia o montante de três mil euros, assim 
como o transporte em autocarro; ao Agrupamento 525 S. Pedro Fins o 
montante de mil e duzentos euros e ao Grupo 235 Vila Nova da Telha o 
montante de setecentos e sessenta euros, correspondendo a vinte e cinco por 
cento do custo total da atividade. ------------------------------------------------------------- 
Interveio Floriano de Pinho Gonçalves, representante dos Independentes por 
Vila Nova da Telha na Assembleia Municipal, afirmando que, apesar de 
concordar com o critério, propunha a atribuição de trinta por cento do custo 
total das três atividades candidatadas. ------------------------------------------------------ 
Hernâni Ribeiro submeteu esta proposta à votação, tendo a mesma sido 
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Juventude interveio afirmando que não contava com este tipo 
de candidaturas e que tal o deixa preocupado. Manifestou-se igualmente 
preocupado com a ausência neste Conselho Municipal de Juventude de vinte e 
uma entidades com direito a voto e com a presenta de apenas quatro entidades 
com direito a voto. Lamentou que mesmo os grupos interessados na questão 
não estejam presentes. Acrescentou que está seguro do empenho do Pelouro 
da Juventude e que têm sido dados poderes para decidir ao Conselho 
Municipal de Juventude. Afirmou, ainda, que apesar dos tempos de crise, pela 
primeira vez são dados subsídios às coletividades e que a falta de participação 
o deixa desiludido. Entende que era merecido outro tipo de participação e que 
o Concelho Municipal de Juventude funciona de acordo com o envolvimento ou 
não dos seus membros. Afirmou, também, que esta ausência no Conselho 
Municipal de Juventude felizmente não reflete a ação das coletividades fora do 
CMJ. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No cumprimento do ponto 2.3 da Ordem de Trabalhos, o Vereador fez um 
breve historial da Feira das Oportunidades, afirmando que era uma tradição no 
calendário dos grandes eventos na Maia e apenas em 2002 não se realizou, 
não por demérito da iniciativa mas por razões ligadas à lei dos compromissos. 
Acrescentou que no último CMJ foi discutido o modelo da Feira das 
Oportunidades e que o evento regressa agora, em 2003, mantendo o propósito 
de dar resposta a todos os estados dos jovens, isto é, aos desempregados, aos 
empreendedores e aos que estão em busca de orientação vocacional e 
profissional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumprindo o ponto 2.4 da Ordem de Trabalhos, Hernâni Ribeiro reportou-se ao 
programa MaiaGo, já apresentado em sessões anteriores do Conselho 
Municipal de Juventude, afirmando que visa responder ao maior desafio atual 
dos jovens que é a inserção na vida ativa. Informou que foi conseguido um 
grande envolvimento do tecido empresarial do concelho bem como importantes 
parcerias com instituições relacionadas com as temáticas do MaiaGo. 
Acrescentou que o programa realiza-se sem custos para a autarquia e sem 
custos para os participantes. Hernâni Ribeiro referiu as formas de divulgação 
do programa, destacando as ações de sensibilização que estão em curso junto 
de jovens desempregados, com o décimo segundo ano de escolaridade ou 
formação superior, com idades compreendidas entre os dezoito e os trinta e 



 

 

cinco anos, numa parceria com o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, envolvendo cerca de dois mil e quatrocentos jovens que nos dias 
20, 21 e 22 de março passarão pelo Fórum Jovem da Maia, onde decorrem as 
referias ações de sensibilização. Acrescentou o Vereador da Juventude que se 
foi mais além daquilo que no início se pensava realizar. ------------------------------- 
Interveio, em seguida Manuel Oliveira, da Juventude Popular, questionando se 
os painéis se realizam ao mesmo tempo. -------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro respondeu que não, que os painéis são sucessivos, em dias 
diferentes, de acordo com o tema, o que permite a todos os participantes 
acompanharem todos os painéis. Acrescentou que está garantida uma bolsa de 
duzentas e cinquenta entrevistas de trabalho destinadas aos participantes no 
programa MaiaGo. -------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Floriano de Pinho Gonçalves, representante dos 
Independentes por Vila Nova da Telha na Assembleia Municipal, afirmando que 
os jovens têm aqui um programa bastante aliciante e com boas expectativas. 
Acrescentou que o Pelouro da Juventude está de parabéns por este bom 
evento para a Maia, principalmente em tempos de dificuldades e de crise. ------- 
Hernâni Ribeiro interveio afirmando que trabalhar no desenvolvimento do 
programa MaiaGo abriu novos objetivos em outros campos, nomeadamente a 
maximização do programa Impulso Jovem junto do tecido empresarial do 
município e a transformação do Fórum Jovem da Maia num importante Centro 
de Apoio ao Empreendedorismo através da implementação do Balcão do 
Empreendedor, entre outras ações. Afirmou, também, que estamos a assistir à 
mudança do paradigma do Fórum Jovem da Maia e que disso dará notícias 
muito em breve. Afirmou, ainda, que se aguarda o reforço do programa 
MaiaFinicia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como terminada às vinte duas 
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. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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