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

ACTA Nº 1 /2014 

 

LOCAL: Salão Nobre da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

PRESENÇAS: Lista de Presenças (Anexo nº 1) 

DATA: 17 de Dezembro de 2014 

ABERTURA DA REUNIÃO: Dezoito horas e quinze minutos 

ORDEM DE TRABALHOS: 

1) Apreciação e aprovação da Ata da reunião de 6 de Dezembro de 2013; 

2) Discussão e aprovação do Regimento do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz, nos 

termos do artigo 26º do Regulamento do CMJFF e da Lei nº 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada 

pela Lei 6/2012, de 10 de fevereiro; 

3) Discussão e aprovação da proposta de trabalho para a definição dos Eixos Estratégicos de 

desenvolvimento de um Plano de Atividades e Plano Municipal da Juventude; 

4) Eleição da Comissão Permanente, nos termos do artº 17º do Regulamento do CMJFF e da Lei nº 

8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei 6/2012, de 10 de fevereiro; 

5) Apreciação e parecer do CMJFF relativo ao Plano Anual de Atividades e Orçamento 2014, nos 

termos da alínea b) do nº 1 do artº 7º da Lei 6/2012, de 10 de Fevereiro. 

 

O Vereador Dr. António Tavares deu as boas-vindas a todos os membros do Conselho Municipal da 

Juventude, particularmente aos que não tinham estado na reunião anterior, tendo seguidamente 

solicitado que procedessem à respectiva apresentação. ………………………………………………………………………….. 

De seguida, devido ao facto de um dos secretários se encontrar ausente, foi discutida a legalidade de o 

mesmo ser substituído pelo respectivo representante suplente, tendo-se concluído que um secretário 

seria suficiente para prestar apoio à mesa do Plenário………….……………………………………………………………….. 

O Presidente do CMJFF deu início aos trabalhos:  

1) Apreciação e aprovação da Ata da reunião de 6 de Dezembro de 2013, a qual colocou à apreciação e 

aprovação dos presentes………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Aprovada por unanimidade. 
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2) Discussão e aprovação do Regimento do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz, nos 

termos do artigo 26º do Regulamento do CMJFF e da Lei nº 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela 

Lei 6/2012, de 10 de Fevereiro………………………………………………………………………………………………………………….  

O Presidente do Conselho submeteu o Regimento à apreciação e aprovação dos presentes, explicando 

algumas alterações introduzidas neste documento, designadamente: 

� A questão da falta de quórum que, no passado, impediu a realização de sucessivas reuniões, 

cuja redacção passou a ser: “caso haja quórum reúne-se de imediato, caso não haja reúne-se 

30m depois, com os elementos presentes”; 

�  Introdução de um artigo relativo às faltas, com o objetivo de diminuir as ausências dos 

Conselheiros, obrigando-os a justificar, formalmente, a sua ausência. 

 

A este propósito, a Dr.ª Silvina Queiroz fez algumas propostas de alteração ao Regimento, 

designadamente aos artigos 9º, 12º e 14º, tendo as mesmas aceites.………………………………………………………. 

No que concerne ao artº 14º do referido Regimento, foi ainda sugerido pelo Representante da 

Juventude do Bloco de Esquerda, Christopher Oliveira, o aumento da representatividade da Comissão 

Permanente, ou seja, que esta passasse a integrar 7 elementos, em vez dos 5 previstos nos termos  do 

nº 2 do art.º 19º do Regulamento do CMJFF (garantindo, assim, a representação adequada das 

diferentes categorias de membros identificados no art.º 4º) ……………..……………………………………………………. 

Relativamente a outras propostas de alteração ao Regimento do CMJFF, o Representante do Movimento 

Associativo Juvenil de Vila Verde - MAJ, Mário Paiva, propôs que a Comissão Permanente elaborasse o 

seu próprio regimento e que, após três reuniões desta Comissão, sem quórum, o respetivo presidente 

teria de participar esse facto ao Presidente do CMJFF, de modo a que se procedesse a nova 

eleição………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

De seguida, o Presidente do Conselho submeteu à votação do Plenário o Regimento do CMJFF, com as 

alterações propostas………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aprovado por unanimidade. 

3) Discussão e aprovação da proposta de trabalho para a definição dos Eixos Estratégicos de 

desenvolvimento de um Plano de Atividades e Plano Municipal da Juventude……………………………………….. 

O Sr. Presidente do Conselho começou por realçar que o documento, enviado a todos os Conselheiros, 

era meramente indicativo, uma proposta de trabalho que apontava para além dos diferentes 

eixos/vectores a considerar, os quais compreendiam eventuais acções a realizar e as entidades a 

envolver. Referiu tratar-se de um documento de trabalho, que tem por base um retrato demográfico, 



 

 

Município da Figueira da Foz  
Conselho Municipal da Juventude da Figueira da Foz 

3 

económico e social do Município, a partir do qual foram extraídas algumas conclusões, que permitem 

estabelecer pistas, que apontam para os principais eixos estratégicos de desenvolvimento de uma 

Politica Municipal de Juventude, mas que não se esgotam no documento apresentado………………………….. 

A este propósito foram feitas algumas considerações por diversos Conselheiros, a saber: 

A Dr.ª Silvina Queiroz pediu a palavra para tecer alguns considerandos que, na sua opinião, mereciam 

ser discutidos, de forma construtiva, pelo Plenário, com vista à sua eventual retificação, 

designadamente:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1ª - A referência utilizada no documento, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística - 

INE, relativa à população ativa (14 aos 65 anos), contraria o limite etário estabelecido para a 

escolaridade obrigatória (12º de escolaridade), em Portugal, que corresponde aos 18 anos de 

idade…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2ª- Estando a população do Concelho da Figueira da Foz a diminuir consideravelmente, apresentou 

também algumas dúvidas quanto ao saldo migratório, referenciado no documento, na passagem: 

“uma projeção para 2021 indica, que face a 2001, a população deverá diminuir quase 10%, mas com 

o saldo migratório poderá crescer 3,28%”, a qual se trata, a seu ver, de uma projeção muito 

otimista, tendo em conta actual a tendência de saída de imigrantes do País ……………….…………………… 

3ª- Da análise do gráfico sobre a população escolar, com distribuição de alunos pelos diferentes 

graus de ensino, deduz-se que deverá haver um erro, pela discrepância verificada entre diferentes 

níveis, a meio do percurso escolar. …………………………………………………………..……………………………………….  

4ª- Em relação ao Eixo de desenvolvimento: “Formar para a Cidadania”, deveriam assinalar-se 

datas e efemérides, propondo uma celebração digna dos 40 anos do 25 de Abril, que envolvesse as 

várias gerações………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5ª- No que se refere ao quinto Eixo de desenvolvimento: “Garantia dos Direitos Básicos”, referiu 

que, embora concordando genericamente com o teor do texto, discordava que a prática do 

voluntariado fosse utilizada para garantir direitos básicos dos cidadãos, pois essa é uma obrigação 

do Estado e das entidades que lhe são subsidiárias, vendo essa prática como um dever do cidadão, 

que visa minimizar as dificuldades dos outros……..…………………………………………………………………………….  

A representante dos Escoteiros Marítimos da Figueira da Foz sugeriu que no “Quadro Resumo – 

Entidades” fossem incluídas ambas as grafias para a palavra “Escuteiros/Escoteiros”……..……………………… 

O representante do MAJ, Mário Paiva, propôs que a discussão se centrasse no Quadro Resumo da 

proposta de trabalho em apreço, com vista à definição dos Eixos de desenvolvimento de um Plano de 

Atividades para o CMJFF e de um Plano Municipal de Juventude, uma vez que o referido Quadro 
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apresentava já os eixos, os vetores, as ações e as entidades. Em relação às entidades constantes no 

mesmo Quadro, propôs a inclusão de todas associações juvenis, mesmo aquelas, que não  tendo 

assento naquele órgão por não integrarem a RNAJ, deveriam na sua opinião ser 

envolvidas………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

O representante da Juventude Social Democrata - JSD propôs que, no 2º Eixo de Desenvolvimento: 

“Preparar para o mercado de trabalho”, fossem incluídas acções de divulgação dos cursos existentes no 

ensino superior, uma vez que considera existir algum desconhecimento, por parte dos estudantes, 

relativamente aos cursos existentes, optando pelos mais mediáticos ou tradicionais, ou acabando 

mesmo por desistir da sua candidatura ao ensino superior. As escolas secundárias apoiam os alunos na 

formalização da sua candidatura, mas estes não possuem informação suficiente sobre os cursos 

existentes. Neste âmbito, o representante do MAJ considerou que, os alunos que não pretendem 

prosseguir estudos, deveriam ter oportunidade de conhecer as respostas que existem, em termos de 

emprego, tendo sugerido que a organização de uma Mostra que integrasse as respostas ao nível do 

emprego, por parte das empresas da Região Centro………………………………………………………………………………… 

O representante da Assembleia Municipal, Dr. João Lopes, corroborou a sugestão feita, pois a promoção 

de uma Feira/Mostra de Ofertas Vocacionais e de Emprego cumpriria uma das preocupações do 

Município, que é a fixação dos seus jovens neste território, afirmando ser com agrado que via algumas 

propostas de atividades, para aquela faixa etária……………………………………………………………………………………… 

Após as considerações anteriores, o Presidente do CMJFF prontificou-se a esclarecer dúvidas, fazer 

sugestões e tecer alguns comentários, a saber: 

�  Ao referir-se ao Voluntariado pretendia dizer que, na prossecução dos direitos básicos, ir-se-ia 

mais longe, caso fosse praticada a solidariedade com o próximo; uma das estratégias seria a 

prática do Voluntariado e, neste domínio, a Câmara Municipal tem uma Bolsa de Voluntariado 

e um programa de Voluntariado Jovem.  

� No âmbito do Eixo “Formar para a Cidadania”, esclareceu que, ao congregar no mesmo espaço 

físico – “O Sitio das Artes” – o Tubo D’Ensaio e a Universidade Sénior, pretendeu-se promover o 

relacionamento intergeracional, convidando o público jovem para todos os eventos 

programados por aquelas duas entidades……………..……………………………………………………………………. 

� Concordou com a proposta de organização de uma Feira/Mostra de Orientação Escolar e 

Profissional, propondo a sua inclusão no Plano Municipal do CMJFF e considerou preferível 

promover essa iniciativa localmente, do que deslocar os jovens figueirenses a uma Feira Anual a 

Lisboa, corroborando igualmente a preocupação do Município na fixação dos seus Jovens ………. 
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Após estas considerações o Presidente do CMJFF submeteu o documento à votação do plenário, 

comprometendo-se a proceder às referidas retificações………………………………………………………………………….. 

Aprovado por unanimidade. 

4) Eleição da Comissão Permanente, nos termos do artº 17º do Regulamento do CMJFF e da Lei nº 

8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei 6/2012, de 10 de Fevereiro…………………………………................ 

O Vereador informou que se iria proceder à eleição da Comissão Permanente, por escrutínio secreto, a 

qual seria composta por 7 elementos, nos termos do nº 2 do art.º 19º do Regulamento do CMJFF; 

esclareceu que os autarcas não podiam fazer parte da Comissão Permanente, nos termos do nº 4 do 

referido artigo; propôs ainda a eleição de 2 representantes dos agrupamentos de escuteiros/escoteiros, 

pela maior representatividade deste grupo de representantes e, por estarem representadas 2 estruturas 

nacionais diferentes, nomeadamente a CNE - Corpo Nacional de Escutas e a AEP - Associação dos 

Escoteiros de Portugal. …………………………………………………………………………………………………………….………………  

Após alguma discussão sobre o assunto, acordou-se que apenas se votaria num representante de cada 

uma das diferentes categorias de membros, identificados no art.º 4º, elegendo-se posteriormente mais 

três conselheiros, de entre aqueles que obtivessem maior número de votos, de forma a tornar aquele 

órgão mais abrangente na sua representatividade…………………………………………………………………………………… 

A eleição decorreu por escrutínio secreto, tendo cada elemento do Conselho Municipal de Juventude 

votado em 7 conselheiros – 4 representativos das diferentes categorias de representantes, identificados 

no art.º 4º do Regulamento do CMJFF, e quaisquer outros três, aleatoriamente……………………………………. 

A votação apresentou os seguintes resultados:……………………………………………………………………………………… 

• Associação de Estudantes Dr. Joaquim de Carvalho – 12  votos; 

• Associação Bodyboard Foz do Mondego – 11 votos; 

• Grupo 10 da Associação de Escuteiros de Portugal – 10 votos; 

• Agrupamento 235 Marítimos da Figueira da Foz do CNE – 9 votos; 

• Juventude Social Democrata – 8 votos; 

• Movimento Associativo Juvenil de Vila Verde – 7 votos; 

• Juventude do Bloco de Esquerda – 6 votos. 

 

De entre os 7 conselheiros eleitos para a Comissão Permanente, procedeu-se à eleição do Presidente da 

Comissão Permanente, tendo-se obtido os seguintes resultados: 

    

� Juventude Social Democrata -3 votos 
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� Juventude do Bloco de Esquerda -3 votos 

� Grupo 10 da AEP – 3 votos. 

 

Face ao empate procedeu-se a uma última votação, de entre as 3 entidades mais votadas, tendo-se 

obtido os seguintes resultados: 

 

� Grupo 10 AEP -  6  votos 

� Juventude Social Democrata -  4  votos 

� Juventude do Bloco de Esquerda - 3  votos 

� 1 voto branco. 

 

O Presidente do CMJFF informou que, nos termos do Regimento, a Comissão Permanente reuniria 

ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, as vezes que considerar necessárias. 

Disponibilizou a Sala de Formação do Edifício Paço de Tavarede para a realização das reuniões da 

Comissão Permanente. Informou ainda que caberia ao Presidente da Comissão Permanente informar o 

Presidente do CMJFF caso fossem realizadas mais de três reuniões sucessivas sem quórum para que 

tivesse lugar uma nova votação, nos termos do Regimento ….………….……………………………………………………… 

 

Foi assim, eleita, como Presidente da Comissão Permanente, a Representante do Grupo 10 da 

Associação dos Escoteiros de Portugal, Silvia Tavares. 

 

6) Apreciação e parecer do CMJFF relativo ao Plano Anual de Atividades e Orçamento 2014, nos termos 

da alínea b) do nº 1 do artº 7º da Lei 6/2012, de 10 de Fevereiro………………………………………………………………  

Conforme previsto na Lei, a Câmara Municipal procedeu ao envio prévio das Grandes Opções do Plano 

para o ano 2014 - GOP`s 2014, com vista à sua análise pelos conselheiros. Consciente da dificuldade de 

leitura daquele documento, o Sr. Vereador elencou, aleatoriamente, algumas rubricas relacionadas com 

as áreas da Juventude, Educação e Cultura e distribuiu aos Conselheiros um documento, que constitui 

um anexo à presente Acta. Em termos globais, a Câmara Municipal afecta às áreas da Cultura e da 

Educação, cerca de 2 milhões e 2,5 milhões,  de euros, respetivamente.…………………………………………………. 

Na sequência da exposição efetuada pelo Sr. Presidente, um dos Conselheiros questionou a viabilidade de 

realização das atividades ora propostas, em termos de Plano de Atividades e Orçamento 2014, ao que o 

Sr. Vereador afirmou existirem rubricas genéricas, abertas no Plano de Atividades e Orçamento, nas quais 
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se poderão encaixar essas ações, no âmbito do plano de Atividades do Conselho e do Plano Municipal de 

Juventude…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Apreciadas as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, o Plenário emitiu parecer favorável, 

à posteriori, conforme previsto na Lei. 

Por fim, o plenário deliberou, ainda: 

 

� A apreciação, em próxima reunião do Plenário do CMJFF, da proposta do representante da 

Juventude do Bloco de Esquerda, Christopher Oliveira, relativa à criação de Comissões 

Eventuais, por cada Eixo Estratégico da Política Municipal de Juventude. 

� A Comissão Permanente ficou incumbida de, após elaboração do respectivo Regimento, 

solicitar aos serviços o seu envio a todos os membros do CMJFF. 

� A Comissão Permanente ficou igualmente incumbida de elaborar um Plano de Atividades para 

concretizar ao longo do corrente ano civil. 

 

Foi acordado que a reunião seguinte teria lugar, no próximo, dia 7 de Março, pelas 18h00. 

 

Figueira da Foz, 6 de Fevereiro de 2014 

 

 

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 

 

 


