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Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, 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. ----------------- 
Na sessão estiveram presentes a Juventude Socialista – Paulo Alexandre 
Barbosa, Juventude Popular – Ângelo Miguel Costa Augusto, Agrupamento 8 
Águas Santas CNE – Luís Augusto Rodrigues Silva, Agrupamento 95 Maia 
CNE – Teresa Oliveira Santos, Grupo Escoteiros 235 Vila Nova da Telha – Ana 
Augusta Rodrigues Ferreira Medeiros, Associação de Estudantes da Escola 
Secundária da Maia – Mafalda Mostardinha Almeida, Assembleia Municipal 
Coligação Sempre pela Maia (PSD) – Hélder Tiago Ferreira Quintas de 
Oliveira, Assembleia Municipal Coligação Sempre pela Maia (CDS-PP) – 
Manuel Caetano Almeida de Oliveira, Junta de Freguesia de Folgosa - Juliana 
Sousa, Junta de Freguesia de Milheirós – Pedro Miguel Sousa Carvalho, Junta 
de Freguesia de Moreira – Joaquim Ferreira Gomes, Junta de Freguesia de 
Pedrouços – Ivo Orlando Madureira Ribeiro, Maiastars – José Francisco 
Pereira da Cunha Soares, Cardinal Dinâmico – Jorge Maia. -------------------------- 
Ausentes na sessão as entidades Juventude Social Democrata, Bloco de 
Esquerda – Núcleo de Juventude, Juventude Comunista Portuguesa, 
Agrupamento 277 Pedrouços CNE, Agrupamento 525 S. Pedro Fins CNE, 
Agrupamento 902 Moreira CNE, Agrupamento 1189 Corim CNE, Grupo 
Escoteiros 140 Folgosa, Associação de Estudantes do ISMAI, Associação de 
Estudantes da Escola Secundária de Águas Santas, Associação de Estudantes 
da Escola Secundária do Castêlo da Maia, Associação de Estudantes da 
Escola Básica e Secundária do Levante, Associação de Estudantes do INED 
Maia, Assembleia Municipal – PS, Assembleia Municipal – BE, Assembleia 
Municipal – CDU, Assembleia Municipal PAN, Assembleia Municipal – IVNT, 
Junta de Freguesia de Águas Santas, Junta de Freguesia do Castêlo da Maia, 
Junta de Freguesia da Cidade da Maia, Junta de Freguesia de S. Pedro Fins, 
Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura, Junta de Freguesia de Vila 
Nova da Telha, Associação JB, Escola Dramática e Musical de Milheirós, Clube 
Airsoft da Maia, Clube Académico S. Gemil, ASMAN, Socialis, Centro Social 
Recreativo e Cultural S. Pedro Avioso, Os Vespistas do Norte, Academia de 
Boxe da Maia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
No Período Antes da Ordem do Dia interveio Paulo Barbosa, da Juventude 
Socialista, informando que enviaram uma carta ao Presidente da Câmara 
Municipal da Maia dando conta que o Conselho Municipal de Juventude não se 
reúne há um ano e onze meses o que entra em desacordo com o Regulamento 
do CMJ que prevê a realização de quatro reuniões ordinárias por ano. 
Acrescentou que a ausência de reuniões não permitiu a emissão de pareceres 
do CMJ relativos ao Plano de Atividades e Orçamento da Câmara Municipal 



 

 

para a Juventude, não permitiu acompanhar o trabalho do representante do 
CMJ no Conselho Municipal de Educação e não permitiu a apresentação de 
qualquer Plano de Atividades do CMJ. Paulo Barbosa afirmou que esta 
situação revela uma verdadeira falta de política de juventude bem como graves 
violações do Regime Jurídico do CMJ. Disse, ainda, que em resposta à carta 
enviada pela JS, o Presidente da Câmara justificou a não realização das 
sessões do CMJ pela falta de recursos humanos para secretariar as sessões 
bem como pelo distanciamento de entidades que perderam o direito de voto em 
sequência do novo Regime Jurídico do CMJ. Na opinião de Paulo Barbosa 
trata-se de desculpas de mau pagador uma vez que qualquer membro do CMJ 
pode secretariar as sessões e que o novo Regime Jurídico foi para todos os 
municípios e isso não afastou os seus membros. Paulo Barbosa referiu que na 
presente sessão do CMJ não está a ser discutido um Plano de Atividades e 
Orçamento, o que devia acontecer por se tratar da primeira sessão do ano; 
está-se antes a apresentar um Relatório de Atividades desde 2014, bem como 
atividades a realizarem-se até junho de 2016, quando devia ser discutido o 
relatório de 2015 o que, no seu ponto de vista, revela um pouco de 
amadorismo. Paulo Barbosa apresentou, em seguida, um conjunto de ideias 
que gostaria de ver debatidas pelo CMJ, a saber: a convocação para as 
sessões com maior antecedência, a descentralização das sessões por outros 
espaços do concelho, a gravação das sessões do CMJ, a criação de 
comissões e grupos de trabalho, a criação de um orçamento participativo, a 
aproximação do CMJ às redes sociais e a realização de um estudo sobre as 
características na juventude do concelho, o que permitiria a aplicação de 
políticas de juventude mais acertadas. ------------------------------------------------------ 
Seguiu-se a intervenção de Ângelo Miguel Augusto, da JP, que, na qualidade 
de representante do CMJ no Conselho Municipal de Educação, reportou os 
conteúdos das duas sessões do CME realizadas em 2014 e 2016. Referiu que 
na sessão de 2014 foi abordada a questão do arranque do ano escolar, um 
processo muito complicado pela dificuldade na colocação de pessoal docente e 
não docente, tendo a Câmara Municipal da Maia intervindo positivamente na 
colmatação temporária da referida falta de pessoal. Reportou ainda os muitos 
pedidos de ajuda de famílias de alunos com dificuldades financeiras 
nomeadamente ao nível dos manuais escolares e alimentação, pedidos que 
registaram uma redução no ano de 2015. Informou que nessa sessão do CME 
foi criada uma equipa multidisciplinar, designada de “Maia não desiste”, para 
estudar questões relacionadas com o abandono escolar. Na sessão de 2016, 
realizada em fevereiro, foi aprovado o Regimento do Conselho Municipal de 
Educação, foi abordada a questão da delegação de competências aos 
municípios, que está ainda em fase experimental, e foi analisado a aprovado o 
Plano Municipal de Prevenção do Absentismo e Abandono Escolar, plano 
iniciado em 2014 pela anteriormente referida equipa multidisciplinar. -------------- 
Hernâni Ribeiro agradeceu o reporte de Ângelo Miguel Augusto e referiu a 
curiosidade de na alteração à lei dos Conselhos Municipais de Juventude ter 
sido contemplada a representação destes no Conselho Municipal de Educação 
e na lei dos CME não estar prevista a representação do CMJ. Mesmo assim a 
Câmara Municipal da Maia aceitou a participação do representante do CMJ no 
CME o que permite haver esta informação sobre os trabalhos do Conselho 
Municipal de Educação da Maia. -------------------------------------------------------------- 



 

 

Seguiu-se a intervenção de Hélder Oliveira, representante do PSD na 
Assembleia Municipal, que questionou sobre as razões da ausência de 
reuniões do CMJ que considera ter trazido prejuízos para o debate e troca de 
ideias. Acrescentou que, pelo que conhecem da ação do Pelouro da 
Juventude, serão tiradas conclusões para tentar evitar que esta situação se 
repita. Fazendo uma apreciação política sobre o relatório das atividades do 
Pelouro da Juventude, Hélder Oliveira referiu que foi mantida a postura de 
proximidade com as associações e realçou a transversalidade das iniciativas 
desenvolvidas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, o Vereador da Juventude realçando a relevância que ele 
mesmo dá ao Conselho Municipal de Juventude. Acrescentou que em 2006, 
antes de haver qualquer exigência legal, a Câmara Municipal da Maia criou o 
Conselho Municipal de Juventude e que isso revela a importância que é dada 
ao debate de ideias e projetos, à vontade de ouvir uma visão crítica das 
políticas de juventude do concelho, tendo como finalidade fazer sempre melhor. 
O CMJ foi sendo adaptado às iniciativas legislativas, nomeadamente à de 
2007, em tudo semelhante ao projeto da Câmara Municipal, e à de 2009. 
Hernâni Ribeiro afirmou que sempre foi dito que a importância, qualidade e 
funcionamento do CMJ dependia sobretudo dos seus membros, do interesse 
que demonstrassem em participar e das propostas que levassem a discussão. 
Reportando-se às razões da não realização das sessões do CMJ, o Vereador 
referiu que grande parte dos recursos humanos do Pelouro da Juventude 
estava alocada à empresa municipal Academia das Artes que encerrou em 
sequência de uma lei para o setor empresarial local, não tendo sido possível 
transitar todos os funcionários para Câmara Municipal. Em resultado disso, o 
Pelouro viu-se privado de alguns recursos humanos o que, no seu entender, 
não permitiria à Câmara Municipal e ao Pelouro da Juventude dar sequência às 
questões discutidas e aprovadas no CMJ e às iniciativas de valor que aqui 
fossem apresentadas. Hernâni Ribeiro afirmou que durante o período em que 
não se realizaram as sessões do CMJ foram mantidas todas as iniciativas que 
tinham sido aprovadas unanimemente em 2013, conforme consta no relatório 
de atividades apresentado nesta sessão do CMJ, apesar das dificuldades em 
termos de recursos humanos, porque as consideraram úteis e importantes, o 
que se traduz numa política de continuidade. Acrescentou que, mesmo assim, 
seria preferível que a ação do Pelouro fosse sufragada anualmente. 
Reportando-se à questão da discussão do Plano de Atividades e Orçamento do 
presente ano, Hernâni Ribeiro referiu que esse documento é aprovado em 
setembro ou outubro do ano anterior, que o mesmo existe e que foi aprovado 
pelos órgãos que têm legitimidade para o fazerem, nomeadamente a Câmara 
Municipal e a Assembleia Municipal, não fazendo sentido, portando, a sua 
discussão nesta altura. O Vereador afirmou que se compromete a trazer ao 
CMJ o Relatório de Contas referente à Juventude, quando o mesmo for 
aprovado, bem como o Plano de Atividades e Orçamento para 2017, a fim de 
ser emitido o respetivo parecer. Hernâni Ribeiro agradeceu as propostas e 
sugestões apresentadas, afirmando que as mesmas estão em linha com a 
participação e intervenção que se deseja para o CMJ. Acrescentou que 
gostaria de deixar duas notas importantes: a primeira, uma referência ao 
esforço e voluntarismo da equipa do Pelouro da Juventude que assegurou a 
realização de todas as atividades; a segunda, o facto de que todas as 



 

 

coletividades, grupos formais ou informais ou pessoas singulares que 
procuraram os serviços e o apoio do Pelouro da Juventude tiveram sempre 
respostas e as suas iniciativas não deixaram de ser realizadas apesar das 
dificuldades vividas no Pelouro da Juventude resultantes da escassez de 
recursos humanos. O Vereador da Juventude prosseguiu apresentando o 
relatório das atividades, referindo que as iniciativas desenvolvidas encaixam 
nos principais eixos de ação do Pelouro, a saber: a empregabilidade, o 
empreendedorismo, o apoio às iniciativas no campo das artes e as 
intervenções do âmbito da psicologia e pedagogia. Acrescentou que a 
Juventude tem um âmbito transversal a vários Pelouros da Câmara Municipal, 
nomeadamente ao nível do desporto, da cultura, do ambiente e da ação social. 
Relativamente às iniciativas previstas, Hernâni Ribeiro destacou a realização 
do programa “Conheces?”, o lançamento do Concurso Literário Maia 2016 que 
nesta edição é alargado a todas as faixas etárias, uma extensão na Maia do 
DocLisboa 2016 - Festival Internacional de Cinema a realizar em parceria com 
o Cine Clube da Maia, a assinatura dos protocolos com as Associações 
Juvenis sediadas no Fórum Jovem da Maia e a edição de 2016 do maiaGO, 
apresentando, em seguida, um vídeo de resumo e outro de promoção do 
programa. Após a visualização dos vídeos, o vereador prosseguiu com a 
apresentação das atividades a serem realizadas, descrevendo as temáticas e o 
programa do maiaGO 2016. Destacou, ainda o Festival de Teatro Escolar, o 
VideoYou Themed Maia – Stand Up, o Festival de Danças Urbanas e o 
Portugal Face Painting Competition Maia 2016. ------------------------------------------ 
No cumprimento do ponto 2.1. da Ordem de Trabalhos, procedeu-se à 
apreciação e votação da Ata nº 01/2014, tendo a mesma sido aprovada por 
maioria com duas abstenções de membros que não estiveram presentes nessa 
sessão do CMJ. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Passou-se ao ponto 2.2. da Ordem de Trabalhos, Apreciação e Emissão de 
Parecer às Candidaturas ao programa de Apoio ao Associativismo Juvenil do 
ano de 2015, tendo o Vereador da Juventude esclarecido os termos de 
atribuição desse apoio. -------------------------------------------------------------------------- 
Foram colocadas em análise e discussão as candidaturas apresentadas pelo 
Agrupamento 525 S. Pedro Fins do Corpo Nacional de Escutas, entidade 
ausente nesta reunião, e pelo Grupo 235 Vila Nova da Telha da Associação 
dos Escoteiros de Portugal. -------------------------------------------------------------------- 
Interveio Ana Medeiros, representante do Grupo 235 Vila Nova da Telha da 
AEC, informando que a atividade a que se referia a candidatura foi, de facto, 
realizada e que teve uma dimensão superior à inicialmente prevista. -------------- 
Interveio, em seguida, o Vereador da Juventude relembrando o seu ponto de 
vista sobre a natureza das atividades candidatas, ponto de vista expresso na 
ata da reunião anterior do CMJ, e propondo a atribuição do montante de mil 
duzentos e cinquenta euros a cada uma das candidaturas, colocando a 
proposta a discussão. ---------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Jorge Maia, representante da Associação Cardinal 
Dinâmico, questionando quais as atividades a que se reportam as 
candidaturas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro esclareceu que essa informação consta da documentação 
enviada com a Ordem de Trabalhos e, mesmo assim, referiu que a candidatura 
do Grupo 235 Vila Nova da Telha da AEC diz respeito à deslocação ao Japão 



 

 

para participação no Jamboree Mundial, entre 28 de julho e 8 de agosto 2015, 
de sete jovens e vinte e dois dirigentes e a candidatura do Agrupamento 525 S. 
Pedro Fins do CNE respeita à atividade “36 anos a Servir” - Atividade 
Internacional realizada no mês de agosto de 2015, em Edimburgo, Escócia, 
que assinala o encerramento do ano escutista. ------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Ana Medeiros, afirmando que compreende e aceita a 
motivação deste apoio ao associativismo e gostaria que fosse entendida a 
atividade dos escoteiros que assenta fundamentalmente na formação de jovens 
vocacionados a serem cidadãos mais ativos, mais interventivos e com 
sentimentos de solidariedade. Acrescentou que o trabalho dos escoteiros é em 
regime de voluntariado, que todas as ações registam a envolvência e o 
trabalho dos jovens e que cada vez é mais notória a vertente social da sua 
atividade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Teresa Santos, representante do Agrupamento 95 
Maia do CNE, informando que também os escuteiros trabalham com os seus 
jovens diversas competências pessoais e sociais, em ações realizadas no 
concelho. Acrescentou que muito do seu trabalho passa por receber jovens de 
outros municípios que têm interesse em conhecera Maia, as suas estruturas e 
locais de interesse. Esclareceu, ainda, que os projetos a que se candidatam 
serão sempre para ações a terem lugar fora do município, tratando-se de 
projetos de grande dimensão e, portanto, de custos mais elevados. ---------------- 
Interveio, em seguida, Ângelo Miguel, da JP, afirmando que a Juventude 
Popular entende que os subsídios de apoio ao associativismo deveriam ser 
atribuídos a atividades a desenvolverem-se dentro do município e direcionados 
para a sociedade maiata. Acrescentou que a JP não se revê numa política 
subsidiária e que, sem demérito para os projetos, o apoio deveria ser apenas 
logístico. Afirmou, ainda, que o apoio financeiro não se enquadra no normativo 
e sugeriu que seja retirado do mesmo. ------------------------------------------------------ 
Hernâni Ribeiro informou que o apoio logístico é sempre concedido, 
independentemente da análise das candidaturas ao subsídio e que existe um 
regulamento municipal que determina os termos da concessão desse apoio, 
nomeadamente às Juntas de Freguesias, Associações e Coletividades. Esse 
apoio traduz-se na cedência de transporte, cedência de espaços, palcos, 
grades e outros equipamentos. Fora desse regulamento existe o apoio 
financeiro às coletividades desportivas, ao associativismo juvenil e a atribuição 
de habitação social. ------------------------------------------------------------------------------- 
Teresa Santos, do Agrupamento 95 Maia, perguntou qual o valor total da verba 
a atribuir e colocou a questão da aprovação da candidatura do Agrupamento 
525 S. Pedro Fins que se desconhece se foi ou não realizado, dúvida que fica 
por esclarecer dada a ausência de representantes do agrupamento nesta 
sessão do CMJ. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Hernâni Ribeiro esclareceu que a verba total é de cinco mil euros e informou 
que a atribuição de subsídio ao Agrupamento 525 S. Pedro Fins fica 
condicionada à confirmação a obter posteriormente sobre a realização da 
atividade. De todo o modo, se a atividade não tiver acontecido, não será 
possível a concessão do subsídio uma vez que é obrigatória a apresentação de 
comprovativos das despesas. ------------------------------------------------------------------ 
Interveio Ana Medeiros, representante do Grupo 235 Vila Nova da Telha da 
AEC, expondo a relevância social da ação do grupo, o trabalho voluntário 



 

 

desenvolvido por todos os seus membros, as dificuldades financeiras e outras 
de alguns dos jovens e das suas famílias e a importância que o apoio 
financeiro tem na concretização da sua ação. --------------------------------------------- 
Seguiu-se a intervenção de Teresa Santos propondo que se encontre novas 
formas de divulgação deste apoio. ----------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro respondeu que com a regularização do funcionamento do 
Conselho Municipal de Juventude essa informação chegará mais prontamente. 
O Vereador da Juventude alertou para a necessidade de as entidades 
comunicarem ao secretariado do CMJ as alterações dos seus representantes, 
sempre que estas se verifiquem, o que permitirá que a comunicação chegue 
efectivamente ao representante de facto. -------------------------------------------------- 
Interveio, em seguida, Paulo Barbosa, da JS, afirmando que é importante 
perceber porque é que só houve estas duas candidaturas e alertou para a 
necessidade do envolvimento de todos os agentes na divulgação desde apoio 
ao associativismo juvenil. ----------------------------------------------------------------------- 
Hernâni Ribeiro esclareceu que todas as associações que cumprem os 
requisitos estipulados no regulamento são notificadas para apresentarem as 
respetivas candidaturas. Acrescentou que infelizmente a Maia não dispõe de 
muitas associações juvenis que cumpram esses requisitos apesar da forte 
dinâmica associativa que existe no concelho. Afirmou, ainda, que é difícil 
proporcionar mais mecanismos de apoio uma vez que a Câmara Municipal 
apoia a criação de associações juvenis, apoia nas instalações, apoia 
logisticamente as suas atividades e apoia financeiramente, como é o caso do 
que está em discussão. Referiu também a ausência das associações de 
estudantes do ensino secundário no CMJ, entidades que têm direito a voto e 
que podem candidatar-se ao fundo financeiro. Hernâni Ribeiro saudou a 
participação neste CMJ da Associação de Estudantes da Escola Secundária da 
Maia que pela primeira vez, ao fim de dez anos, esteve presente. ------------------ 
O Vereador da Juventude submeteu à votação o parecer sobre atribuição de 
apoio financeiro no montante de mil duzentos e cinquenta euros a cada uma 
das entidades candidatas, a saber: Grupo 235 Vila Nova da Telha da 
Associação de Escoteiros de Portugal e Agrupamento 525 S. Pedro Fins do 
Corpo Nacional de Escutas, referente ao ano de 2015. -------------------------------- 
O Conselho Municipal de Juventude deliberou por maioria, com a abstenção da 
Juventude Popular, emitir um Parecer Positivo. ------------------------------------------ 
Este Parecer ficará anexo à presente ata. -------------------------------------------------- 
No cumprimento do ponto 2.3 da Ordem de Trabalhos, o Vereador da 
Juventude propôs a aprovação de um período extraordinário para 
apresentação de candidaturas ao programa de apoio ao associativismo juvenil 
do ano de 2016, a decorrer até ao dia 15 de maio. A proposta foi aprovada por 
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador informou que vai ser enviada uma comunicação a todas as 
entidades que possam candidatar-se, dando conta deste período extraordinário 
de apresentação de candidaturas. ------------------------------------------------------------ 
No âmbito do ponto 2.4 da Ordem de Trabalhos – outros assuntos de interesse, 
interveio Jorge Maia, representante da Associação Cardinal Dinâmico, 
apresentando-se como um grupo de jovens com idades entre os 16 e os 25 
anos, que tem como objetivo dinamizar a Maia ao nível da cultura, do desporto 



 

 

e do entretenimento. Informou que a primeira ação da associação será o 
Maiamarket, a realizar-se a 23 de abril. ----------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como terminada às vinte e três 
horas e dez 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 DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
ÀS CANDIDATURAS AO APOIO AO ASSOCIATISVO JUVENIL 

PARA O ANO DE 2015 
 
 
 
 

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 
2015. 
 
 
O Conselho Municipal de Juventude reunido na sessão de 14 de abril de 2016 
emite, por maioria, com uma abstenção, PARECER FAVORÁVEL à atribuição 
de apoio financeiro no montante de € 1.250 (mil duzentos e cinquenta euros) a 
cada uma das duas entidades candidatas, a saber: Grupo 235 Vila Nova da 
Telha da Associação dos Escoteiros de Portugal e Agrupamento 525 S. Pedro 
Fins do Corpo Nacional de Escutas, referente ao ano de 2015, 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, 14 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 


