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Plenário do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz (CMJFF) 

ACTA Nº 1 /2013 

 

LOCAL: Salão Nobre da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

PRESENÇAS: Lista de Presenças (Anexo nº 1) 

DATA: 06 de Dezembro de 2013 

ABERTURA DA REUNIÃO: Dezoito horas e quinze minutos 

ORDEM DE TRABALHOS: 

1 – Informações 

2 - Aprovação da composição do CMJFF – Anexo 2, nos termos do nº 1 e do nº 2 do artº 4º do 

Regulamento do CMJFF 

3 - Eleição de 2 secretários para a mesa do Plenário, nos termos do nº 3 do artº 18º do 

Regulamento do CMJFF 

4 - Eleição do Representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de 

Educação, nos termos do artº 10º do Regulamento do CMJFF. 

O Vereador Dr. António Tavares deu as boas-vindas aos membros do Conselho Municipal da Juventude e 

agradeceu a disponibilidade e a presença de todos os Representantes. --------------------------------------------- 

De seguida, iniciou a ordem de trabalhos: 

1 – Informações: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou que lhe foi atribuído neste mandato, pela 1ª vez, o pelouro da Juventude, ao qual gostaria de 

dar alguma regularidade ao funcionamento do CMJFF, pois tem conhecimento, através dos serviços, da 

dificuldade que tem havido na reunião deste Órgão, por falta de quórum. 

 Sendo, aquela, a 1ª reunião solicitou a cada um dos elementos presentes que se apresentasse, até 

porque alguns dos mesmos seriam estreantes, como ele, enquanto outros já teriam tido assento 

naquele Órgão, anteriormente. 

Feitas as apresentações, apelou aos Representantes indicados, que não faltassem em futuras reuniões, 

assumindo o compromisso de sensibilizar os ausentes, para a dificuldade de funcionamento do CMJFF, 

pois só assim poderá desenvolver as suas competências, conforme previsto no Regulamento. O Órgão 

terá que eleger a Comissão Permanente, que deverá reunir, mensalmente, por forma a acompanhar 

regularmente a Politica Municipal de Juventude, que também é gizada e traçada pelo CMJFF. Este 

deverá, também, elaborar o próprio Plano de Atividades, o que nunca aconteceu no passado, de modo a 
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que em conjunto com a Câmara Municipal o possa concretizar, com o acompanhamento da Comissão 

Permanente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Vereador informou da sua intenção em realizar uma outra reunião, a curto prazo, para aprovar o 

novo Regimento, para apresentar os Eixos Estratégicos para a Politica Municipal da Juventude e para 

que o CMJFF emita parecer consultivo sobre o Plano de Atividades e o Orçamento da Câmara Municipal, 

após a aprovação dos mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – Aprovação da composição do CMJFF: ----------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, o Vereador submeteu a votação o Anexo 2 do Regulamento do CMJFF, nos termos do nº 1 e 

do nº 2 do artº 4º, no qual constam os membros designados pelas entidades e associações de jovens 

que o compõem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após análise, do Anexo 2, pelos Representantes procedeu-se a duas retificações - Movimento 

Associativo Juvenil (troca do representante efetivo pelo representante suplente e vice-versa) e 

Agrupamento de Escuteiros 1215 de Tavarede (retificação do nome do representante suplente). Nos 

termos do nº 2 do artº 4º do Regulamento do CMJFF foi aprovada a composição do Conselho Municipal 

de Juventude da Figueira da Foz – CMJFF, para o período de 2014/2017. 

O Sr. Vereador explicou, ainda, que sempre que se verifiquem alterações dos representantes do 

Conselho, será elaborado novo anexo, para aprovar a respetiva composição, em Plenário. ------------------- 

Aprovado por unanimidade. 

3 – Eleição de 2 secretários para a mesa do Plenário: ------------------------------------------------------------------- 

O Vereador submeteu a votação, por voto secreto, a eleição de 2 secretários para a mesa do Plenário, 

nos termos do nº 3 do artº 18º do Regulamento do CMJFF. ------------------------------------------------------------ 

A este propósito a Profª Silvina Queirós, colocou a questão das pessoas não se conhecerem e sugeriu ao 

Vereador que questionasse os presentes sobre a disponibilidade para as funções, tendo-se oferecido, 

para o efeito, o Representante do Bloco de Esquerda, Christopher Oliveira e o Representante do 

Agrupamento de Escuteiros de Lavos, Ana Rolas, ambos já eleitos, anteriormente, para as mesmas 

funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A votação foi realizada por voto secreto e cada elemento do Conselho Municipal votou em 2 nomes, 

dado estarmos a eleger 2 Secretários, tendo sido eleitos os 2 nomes mais votados. 

A votação apresentou os seguintes resultados:--------------------------------------------------------------------------- 

• Christopher Oliveira – 14 votos; 

• Ana Rolas – 11 votos; 

• Silvina Queiroz – 2 votos; 

• Joaquim Freitas – 1 voto; 

• 1 voto em branco. 
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Foram eleitos, como 1º secretário, Christopher Oliveira e como 2º secretário, Ana Rolas, que 

conjuntamente com o Presidente do CMJFF constituem a mesa do Plenário. 

 

4 - Eleição do representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de 

Educação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador submeteu a votação, por voto secreto, a eleição do representante do Conselho Municipal de 

Juventude no Conselho Municipal da Educação, nos termos do artº 10º do Regulamento do CMJFF. ------ 

Em relação a este ponto a Dra Silvina Queiroz pediu a palavra para sublinhar a importância do mesmo e 

que, em seu entender, deveria ser eleito como Representante um Jovem de uma Associação de 

Estudantes do Ensino Secundário.  

Esta sugestão foi corroborada por vários Representantes presentes, os quais consideraram ser 

fundamental a eleição de um Jovem para tomar assento no Conselho Municipal de Educação. Segundo o 

Dr. João Lopes os Jovens têm que começar a envolver-se na vida da comunidade, ter uma participação 

activa, ter voz, assumirem responsabilidades, enquanto participantes activos na comunidade, bem como 

assumir poder em órgãos decisórios. 

A votação apresentou os seguintes resultados:--------------------------------------------------------------------------- 

� Associação de Estudantes de Cristina Torres - Iduino Júnior – 10 votos; 

� Associação de Estudantes Dr. Joaquim de Carvalho – Mariana Imaginarium – 6 votos; 

� Associação de Estudantes Dr. Bernardino Machado – João Neves – 1  voto. 

Foi assim eleito como representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de 

Educação o representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária c/ 3º CEB de Cristina 

Torres – Iduino Júnior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por fim, em função da disponibilidade dos presentes foi acordado a sexta-feira, como o melhor dia para 

a realização das reuniões do Conselho, tendo sido marcada a próxima reunião para o dia 17 de Janeiro, 

às 18H00.  

Para lembrar o exemplo deixado ao mundo por Nelson Mandela, e, por sugestão do Representante João 

Tomé a reunião terminou com um minuto de silêncio, em memória de Nelson Mandela. 

 

Figueira da Foz, 3 de Janeiro de 2014 
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O Presidente do Conselho Municipal da Juventude da Figueira da Foz 

O Vereador 
(Por delegação de competências nos termos do Despacho nº 5 - PR/2013, de 4 de Novembro, do 
presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e edital nº 203, de 13/11/2013) 
 

 

António Tavares 

 
 
 

 


