
 

 

Conselho Municipal de Juventude 
 

ATA Nº 01/2014 
 
 
Aos seis dias do mês de maio de dois mil e catorze, pelas dezanove 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, Hernâni Ribeiro justificou a demora da realização 
desta primeira sessão do CMJ em 2014, esclarecendo que tal se deve à actualização 
da composição do CMJ, decorrente das alterações resultantes da recente reforma 
administrativa e consequente criação de novas freguesias. ------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Manuel Oliveira, representante do CDS-PP na Assembleia 
Municipal, lamentando o facto de se continuar a verificar muito pouca participação dos 
membros do Conselho Municipal de Juventude nas suas reuniões. Desejou felicidades 
ao Vereador da Juventude e à sua equipa para esta nova temporada e manifestou-se 
disponível para continuar a cooperar com o Pelouro da Juventude. -------------------------- 
Hernâni Ribeiro apresentou o resumo das atividades do Pelouro da Juventude, 
levadas a efeito desde o último Conselho Municipal de Juventude, destacando as 
exposições de artes plásticas realizadas nas salas de exposições do Fórum Jovem da 
Maia e da Casa do Alto; o programa Maia Showcase, que tem permitido o lançamento 
de novos projetos artísticos; o Concurso Literário Maia 2013; a comemoração em 
agosto do ano anterior do Dia Internacional da Juventude; o processo de Certificação 
de Qualidade do Pelouro da Juventude; e o programa “Conheces?” que, em janeiro 
deste ano, levou os jovens utentes das Lojas de Juventude a visitar o Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro. O Vereador da Juventude referiu, ainda, o fundo MaiaFinicia, 
informando que o mesmo já está a autofinanciar-se através do reaproveitamento do 
retorno, tendo sido financiados, até esta altura, projetos no montante de quinhentos e 
noventa mil euros. Reportando-se às atividades previstas para o futuro, Hernâni 
Ribeiro referiu o lançamento do Concurso Literário Maia 2014; o programa maiaGO, a 
acontecer neste mês de maio; a Mostra Tecnológica “Engenharia na Cidade” a ter 
lugar de vinte e dois a vinte e cinco de maio, no Fórum da Maia, em parceria com o 
ISEP; o curso de empreendedorismo Startup Pirates, financiado em cinquenta por 
cento pela Câmara Municipal da Maia; o Festival de Teatro Escolar; o espectáculo 
“Movimentos Fantasias”, produzido pelo Pelouro da Juventude com jovens portadores 
de deficiência; e o Festival de Danças Urbanas, a realizar-se no mês de julho, 
integrado nas Festas da Cidade. ----------------------------------------------------------------------- 
No Período da Ordem do Dia e no cumprimento do ponto 2.1 procedeu-se à 
apreciação e votação da ata nº 02/2013, tendo a mesma sido aprovada com cinco 
votos a favor e cinco abstenções de membros que não estiveram presentes nessa 
reunião do CMJ. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se ao cumprimento do ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos – Apreciação e 
Emissão de Parecer às Candidaturas ao programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 
no ano de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio Ana Medeiros, representante do Grupo 235 dos Escoteiros de Portugal, de 
Vila Nova da Telha, cumprimentando o Conselho e lamentando a fraca participação 
dos seus membros. Reportando-se às candidaturas ao programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil no ano de 2014, Ana Medeiros afirmou que as propostas 
apresentadas têm valores gerais muito elevados e que não deve ser aplicado o critério 
de percentagem utilizado no ano anterior. Propôs a aplicação de um teto orçamental e 



 

 

que apenas fosse financiada uma atividade. Acrescentou que é importante que haja 
transparência e equidade. -------------------------------------------------------------------------------- 
Em resposta, Hernâni Ribeiro afirmou que a verba é definida pela Câmara Municipal 
da Maia no seu Plano de Atividades e Orçamento. Esclareceu que no ano anterior o 
Agrupamento 277 Pedrouços do Corpo Nacional de Escutas foi contemplado com um 
montante superior ao dos outros grupos porque a sua candidatura foi apresentada 
mais tarde e tal foi feito com a concordância do CMJ que emitiu um parecer positivo. O 
Vereador da Juventude acrescentou que quando a Câmara Municipal da Maia instituiu 
este fundo não tinha exatamente em mente o género de atividades apresentadas nas 
candidaturas. Pretendia, antes, apoiar atividades que oferecessem algo ao concelho, 
que propiciasse a promoção das coletividades no seu município e que lhes permitisse 
angariar novos sócios. Acrescentou que as propostas em apreciação apenas reduzem 
os custos de participação aos jovens envolvidos nessas atividades mas que, mesmo 
assim, todas as candidaturas têm mérito. Hernâni Ribeiro propôs que, estando 
apresentadas quatro propostas, seja dividido o montante disponível de cinco mil euros 
em partes iguais, atribuindo a cada candidatura o montante de mil duzentos e 
cinquenta euros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Ângelo Miguel, representante da Juventude Popular, 
manifestando-se em concordância com Hernâni Ribeiro e afirmando que as atividades 
desenvolvidas no âmbito deste apoio devem ser em prol dos jovens maiatos e da 
promoção no nosso município. -------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Luís Pinto, Chefe do Agrupamento 277 Pedrouços do 
Corpo Nacional de Escutas, afirmando-se de acordo com a proposta do Vereador da 
Juventude. Acrescentou que, relativamente às atividades apresentadas na candidatura 
deste ano, uma é realizada fora do concelho e outra, a Jota-Joti, é levada a efeito no 
concelho. Essa mesma atividade, no ano anterior, trouxe à Maia mais de mil jovens 
participantes e que neste ano querem melhorar ainda mais, com mais projecção. ------- 
Interveio, em seguida, Teresa Santos, representante do Agrupamento 95 Maia do 
Corpo Nacional de Escutas, afirmando que concorda com a proposta apresentada. 
Teresa Santos acrescentou que discorda com a observação do Vereador da 
Juventude sobre o facto das atividades se realizarem fora do concelho, afirmando que 
através das mesmas se promove o nosso município. --------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de João Moreira, representante do Agrupamento 902 Moreira 
do Corpo Nacional de Escutas, afirmando que concorda com a proposta apresentada. 
Acrescentou que subscreve as observações de Luís Pinto acerca do Jota-Joti do ano 
anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro interveio, em seguida, afirmando que não pretendia retirar o mérito às 
iniciativas levadas a efeito nem sequer ao trabalho que as coletividades em questão 
desenvolvem junto da juventude, nem, ainda, aos valores que defendem e difundem. 
Afirmou que quando criou este fundo de apoio financeiro o objetivo era outro. ------------ 
O Vereador da Juventude submeteu à votação o parecer sobre atribuição de apoio 
financeiro no montante de mil duzentos e cinquenta euros, correspondente a vinte e 
cinco por cento da verba de cinco mil euros prevista no Plano de Atividades e 
Orçamento para o ano de 2014, a cada uma das entidades candidatas, a saber: Grupo 
235 Vila Nova da Telha dos Escoteiros de Portugal, Agrupamento 95 Maia do Corpo 
Nacional de Escutas, Agrupamento 277 Pedrouços do Corpo Nacional de Escutas e 
Agrupamento 902 Moreira da Maia do Corpo Nacional de Escutas, no ano de 2014.---- 
O Conselho Municipal de Juventude deliberou emitir um Parecer Positivo, com sete 
votos a favor e uma abstenção, de Ângelo Miguel, representante da Juventude 
Popular, que apresentou uma Declaração de Voto, justificando a sua posição por ser 
membro recente do CMJ e não ter acompanhado o processo no ano anterior. ------------ 
Este Parecer ficará anexo à presente ata. ----------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Ana Medeiros, representante dos Escoteiros de Vila Nova da 
Telha, afirmando-se satisfeita com a resolução e acrescentando que o trabalho 



 

 

desenvolvido pelo seu grupo promove e divulga o nosso país, nomeadamente junto de 
jovens estrangeiros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro informou que vai fazer a respetiva proposta à Câmara e que após a 
sua aprovação decorrerão os trâmites administrativos. ------------------------------------------ 
Passou-se, em seguida, ao ponto 2.3 da Ordem de Trabalhos: Nomeação do 
Representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de 
Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Juventude esclareceu que este cargo é um elo fundamental entre os 
dois Conselhos Municipais, uma vez que o público alvo, a juventude, é o mesmo. 
Acrescentou que não tendo nomes a propor para o cargo, deixaria à consideração do 
CMJ a apresentação de autopropostas. -------------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Ângelo Miguel, representante da Juventude Popular, 
manifestando-se disponível para o cargo. ------------------------------------------------------------ 
Submetido a aprovação e dispensada, por acordo unânime, a votação por voto 
secreto, foi aprovada, por seis votos a favor e duas abstenções, a nomeação de 
Ângelo Miguel Costa Augusto representante do Conselho Municipal de Juventude no 
Conselho Municipal de Educação. --------------------------------------------------------------------- 
Passou-se ao cumprimento do ponto 2.4 da Ordem de Trabalhos – Apresentação e 
informações sobre o programa maiaGO 2014. ----------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro referiu que a edição do ano anterior foi um sucesso retumbante, 
tendo-se registado mais de dois mil participantes. Referiu que as empresas que 
emparceiraram com o programa e que se disponibilizaram a entrevistas de trabalho 
aos participantes do maiaGO colocaram vinte desses entrevistados. Acrescentou, 
ainda, que os inquéritos respondidos pelos participantes registam comentários muito 
positivos. Hernâni Ribeiro relembrou que o maiaGO é um programa composto por 
vários painéis, com foco nas áreas do marketing pessoal, marketing digital, emprego e 
empreendedorismo, onde expectativas, experiências, iniciativas, profissionais e 
empresas se reúnem para dotar os participantes de ferramentas que permitam a 
definição, planeamento e execução da estratégia para a inserção na vida ativa. Tem 
como objetivos afirmar o autoconhecimento, clarificar e definir as mais-valias pessoais, 
apoiar a criação da proposta de valor e promover o encontro com o mercado de 
trabalho, independentemente da escolha de trabalhar por conta de outrem ou de criar 
o próprio posto de trabalho. Todas as iniciativas são desenvolvidas em parceria com 
entidades públicas e privadas e especialistas, cujo core se centra no tema que está a 
ser desenvolvido, para possibilitar o acesso simultâneo ao conhecimento teórico e à 
sabedoria prática. Participam, ainda, empresas disponíveis para entrevistas de 
trabalho, o que, para além de permitir adquirir conhecimentos e competências, cria a 
oportunidade de networking, onde é possível conhecer e ser conhecido pelo mercado 
de trabalho. A segmentação do programa reporta-se a jovens recém-formados, a 
jovens desempregados inscritos no IEFP, a jovens que pretendem fazer o “follow up” 
na sua carreira profissional e a jovens que querem seguir as tendências do mercado 
de trabalho. O Vereador da Juventude informou que a edição do maiaGO 2014 
decorrerá nos dias sete, catorze e vinte e um de maio, no Grande Auditório do Fórum 
da Maia, tendo como temas “Marca Pessoal”, “Social Media” e “Mercado de Trabalho”. 
Informou, ainda que emparceiram com o maiaGO as instituições ANJE, Cidade das 
Profissões, Fundação da Juventude, IAPMEI, ISMAI, JCI, UP-PBS e StartUp Pirates e 
as empresas Activo Bank, Bial, CIN, Frulact, Garland, Millenium BCP, Optimus, Porto 
Editora, Sonae, Event Services, PowerCoaching, PSZ Consulting. --------------------------- 
Interveio, em seguida, Manuel Oliveira, representante do CDS-PP na Assembleia 
Municipal, louvando a iniciativa do Pelouro da Juventude de levar a efeito, novamente, 
o maiaGO. Afirmou estar satisfeito pelos vinte postos de trabalho conseguidos na 
edição anterior e deixou o repto de se trazer a público esses factos positivos bem 
como divulgar com mais força o programa e os seus resultados. ----------------------------- 
Interveio, em seguida, Ângelo Miguel, representante da Juventude Popular, afirmando 
que apoia o evento e aplaude o sucesso da iniciativa. Acrescentou que o Pelouro da 



 

 

Juventude pode continuar a contar com o apoio da JP, nomeadamente na promoção 
da iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção do Vereador da Juventude exortando todos os membros do 
Conselho Municipal de Juventude a divulgarem e promoverem o programa maiaGO, 
porque tem muita qualidade e porque é um instrumento importante principalmente 
para o apoio ao empreendedorismo. Hernâni Ribeiro acrescentou que nesse domínio a 
Maia é um concelho exemplar, porque dispõe de um vasto conjunto de mecanismos, 
nomeadamente o fundo MaiaFinicia, o Centro de Incubação de Empresas do Fórum 
Jovem da Maia que funciona em parceria com a ANJE, o Balcão do Empreendedor 
gratuito, também a funcionar no Fórum Jovem da Maia, o programa maiaGO e o 
Tecmaia, este último com um preçário diferenciado para starup’s. Acrescentou, ainda, 
que no domínio da criação de emprego, o município criou uma comissão 
interdisciplinar que acolhe e orienta empresas que se querem investir no concelho da 
Maia, colaborando, nomeadamente, na aceleração dos processos burocráticos. 
Finalizou afirmando que é difícil à Câmara Municipal ir mais longe. -------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como terminada às vinte horas e 
quarenta 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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PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
ÀS CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATISVO JUVENIL 

PARA O ANO DE 2014 
 
 
 
 

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 às Candidaturas ao Apoio ao Associativismo Juvenil para o ano 
2014. 
 
 
O Conselho Municipal de Juventude reunido na sessão de 6 de maio de 2014 
emite, com sete votos a favor e uma abstenção, PARECER FAVORÁVEL à 
atribuição de apoio financeiro no montante de € 1.250 (mil duzentos e 
cinquenta euros), correspondente a 25% da verba de € 5.000 (cinco mil euros) 
prevista no Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2014, a cada uma 
das entidades candidatas, a saber: Grupo 235 Vila Nova da Telha dos 
Escoteiros de Portugal, Agrupamento 95 Maia do Corpo Nacional de Escutas, 
Agrupamento 277 Pedrouços do Corpo Nacional de Escutas e Agrupamento 
902 Moreira da Maia do Corpo Nacional de Escutas, no ano de 2014, 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, 6 de maio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


