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Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e treze, pelas dezasseis 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 apresentado o resumo das atividades do 
Pelouro desde o último Conselho Municipal de Juventude. Referiu o programa 
maiaGO, que excedeu todas as expectativas, envolvendo mil e duzentos 
participantes e quarenta oradores que, gratuitamente, realizaram os quatro 
seminários subordinados aos temas Marketing Pessoal, Marketing Digital, 
Emprego e Empreendedorismo.--------------------------------------------------------------- 
Precedeu-se à projeção de um filme com o resumo do programa maiaGO e 
testemunhos de participantes. ----------------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro prosseguiu com o resumo das atividades do Pelouro, referindo 
a Feira das Oportunidades, realizada no mês de maio, e que nesta edição 
apresentou como novidade o acolhimento e a sessão de esclarecimento aos 
mil e duzentos alunos visitantes do certame, que teve lugar no auditório 
Venepor. Também como novidade e no mesmo auditório, o Gabinete de 
Acompanhamento e Aconselhamento Psicológico e Pedagógico do Pelouro da 
Juventude realizou uma conferência subordinada ao tema “Os Pais e o Futuro 
dos Filhos”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Vereador da Juventude destacou, também, o Festival de Teatro Escolar, a 
Cerimónia de Divulgação dos Resultados e Entrega de Prémios do Concurso 
Literário Maia 2013, a ter lugar neste mesmo dia, logo após este Conselho 
Municipal de Juventude, e a visita, no passado mês de abril, de uma comitiva 
de jovens de S. Tomé e Príncipe, donde resultou a intenção de realizar, no 
próximo ano, uma exposição de artes plásticas, no Fórum Jovem da Maia, com 
obras de jovens artistas santomenses. Destacou, ainda, o Programa de Apoio 
ao Associativismo Juvenil, informando que as verbas já aprovadas para as três 
candidaturas apresentadas, estarão disponíveis dentro de um mês. --------------- 
Reportando-se novamente ao programa maiaGO, Hernâni Ribeiro afirmou que 
o programa é para repetir, ou nos mesmos moldes, ou em moldes diferentes. – 
Seguiu-se a intervenção de Pedro Carvalho, representante da JSD, afirmando 
que sendo este o último Conselho Municipal de Juventude do atual mandato 
autárquico, é adequado fazer-se um balanço do mesmo. Pedro Carvalho deu 
os parabéns pelo sucesso do programa maiaGO e congratulou-se pela 
continuidade do mesmo. Acrescentou que se deve felicitar o Pelouro da 
Juventude pelo trabalho realizado ao longo dos últimos quatro anos. Como 
nota negativa, Pedro Carvalho referiu a cada vez menor participação no 
Conselho Municipal de Juventude, apesar da importância de que este se 
reveste como um espaço de encontro e de debate. ------------------------------------- 



 

 

Interveio, em seguida, Pedro Soares, representante da JS, afirmando que o 
programa maiaGO foi positivo e que a fraca participação no Conselho 
Municipal de Juventude é um aspeto que, de facto, é preciso melhorar.----------- 
Seguiu-se a intervenção de Célia Pinto, representante da Junta de Freguesia 
de Pedrouços, que elogiou o Pelouro da Juventude pela iniciativa maiaGO e 
questionou se existe informação sobre os resultados do programa, 
nomeadamente a nível do ingresso na vida ativa dos jovens participantes. ------- 
O Vereador da Juventude, respondendo a Célia Pinto, informou que no 
programa maiaGO constava um conjunto de entrevistas de emprego por parte 
de várias empresas e tem conhecimento que uma dessas empresas, a Porto 
Editora, admitiu parte dos jovens entrevistados. Acrescentou que foi realizado 
um inquérito e logo que estejam apurados os resultados os divulgará. 
Relativamente à fraca participação no Conselho Municipal de Juventude, 
Hernâni Ribeiro referiu que, de facto, é lamentável, tanto mais que o CMJ tem 
vistos reforçados os seus poderes, nomeadamente na emissão de pareceres 
ao Plano de Atividades e Orçamento da Câmara Municipal e às candidaturas 
ao Apoio ao Associativismo. Acrescentou que está de consciência tranquila 
relativamente ao trabalho desenvolvido e entende ser importante refletir e 
encontrar soluções para inverter a pouca participação. --------------------------------- 
Passou-se ao Período da Ordem do Dia e à apreciação e votação da ata nº 
1/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Soares, representante da JS, observou um lapso na página dois, onde 
são referidos os anos de 2002 e 2003 quando se pretende referir 2012 e 2013. 
Foi registado o lapso para correção do documento. ------------------------------------- 
Submetida à aprovação, a ata nº 1/2013 foi aprovada por maioria com a 
abstenção dos elementos ausentes na respetiva sessão do CMJ. ------------------ 
Passou-se ao ponto 2.2. da Ordem de Trabalhos – Apreciação e Emissão de 
Parecer à Candidatura ao Apoio ao Associativismo Juvenil do ano de 2013 do 
Agrupamento 277 – Pedrouços do Corpo Nacional de Escutas. --------------------- 
O Vereador da Juventude fez o enquadramento desta candidatura no 
regulamento e propôs manter o critério de atribuição do montante de trinta por 
cento do valor total da atividade, critério adotado nas candidaturas 
anteriormente aprovadas. ----------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Luis Pinto, representante do Agrupamento 277 
Pedrouços do CNE, afirmando que o Agrupamento candidata-se à aquisição de 
uma parede de escalada e equipamentos de apoio, sendo, portanto, um bem 
duradoiro que ficará à disposição de toda a população e nesse sentido propôs 
que o apoio financeiro a atribuir fosse na ordem dos cinquenta por cento. -------- 
Interveio, em seguida, Pedro Soares, representante da JS, afirmando que 
compreende a posição de equidade manifestada pelo Vereador da Juventude, 
mas que compreende também a argumentação de Luis Pinto e manifestou-se 
favorável ao financiamento de cinquenta por cento do custo total da parede de 
escalada e demais equipamentos. ----------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Célia Pinto, representante da Junta de Freguesia 
de Pedrouços, questionando se os apoios financeiros se destinam apenas a 
atividades ou também à aquisição de equipamentos. ----------------------------------- 
Hernâni Ribeiro respondeu que o regulamento não é limitativo e que também 
não se opõe à atribuição do montante de dois mil euros, referente a cinquenta 
por cento do custo da estrutura. --------------------------------------------------------------- 



 

 

Hernâni Ribeiro submeteu esta proposta à votação, tendo a mesma sido 
aprovada por unanimidade. Desta forma foi emitido um Parecer Favorável à 
Candidatura ao Apoio ao Associativismo Juvenil do ano de 2013 do 
Agrupamento 277 – Pedrouços do Corpo Nacional de Escutas para Aquisição 
de uma Parede de Escalada e Equipamentos de Apoio, parecer que ficará 
anexo a esta ata. ---------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Juventude interveio, afirmando que esta é a última sessão, 
desta legislatura, do Conselho Municipal de Juventude. Acrescentou que o 
sentimento é o de missão cumprida, uma vez que, apesar das dificuldades, 
foram encontrados os melhores caminhos para levar a efeito os objetivos 
propostos. Afirmou, ainda, que as atas do Conselho Municipal de Juventude 
são um instrumento eficaz de análise de todo o trabalho que foi desenvolvido. 
Hernâni Ribeiro convidou todos os presentes para a Cerimónia de Divulgação 
dos Resultados e Entrega de Prémios do Concurso Literário Maia 2013, a ter 
lugar no Fórum Jovem da Maia, logo após este CMJ. Agradeceu a presença de 
todos e desejou boas férias. -------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como terminada às dezassete 
horas e quinze 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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PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
À CANDIDATURA AO APOIO AO ASSOCIATISVO JUVENIL 

PARA O ANO DE 2013 DO AGRUPAMENTO 277 PEDROUÇOS 
DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 

 
 
 
 
Nos termos do ponto 2. do artigo 6º do Normativo de Apoio ao Associativismo Juvenil, vem pela 
presente o Conselho Municipal de Juventude emitir o seu PARECER à Candidatura ao Apoio ao 
Associativismo Juvenil para o ano 2013, apresentada pelo Agrupamento 277 Pedrouços do 
Corpo Nacional de Escutas. 
 

 
O Conselho Municipal de Juventude, reunido na sessão de 27 de julho de 2013, emite, por 
unanimidade, PARECER FAVORÁVEL à atribuição de apoio financeiro no montante de € 
2.000 (dois mil euros) ao Agrupamento 277 Pedrouços, do Corpo Nacional de Escutas, para 
aquisição de uma torre de escalada e equipamentos de apoio, pelo que se envia o presente 
documento à Câmara Municipal da Maia, cumprindo o estipulado no ponto 3. do artigo 6º do 
Normativo de Apoio ao Associativismo Juvenil, para aprovação em reunião de Câmara. 

 
 
 
Conselho Municipal de Juventude, Fórum Jovem, 27 de julho de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


