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

ACTA Nº 2/2014 

 

LOCAL: Salão Nobre da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

PRESENÇAS: Lista de Presenças (Anexo nº 1) 

DATA: 07 de Março de 2014 

ABERTURA DA REUNIÃO: Dezoito horas e trinta minutos 

ORDEM DE TRABALHOS: 

       Período antes da Ordem do Dia. 

1) Informações; 

2) Apreciação e aprovação da Ata da reunião de 17 de janeiro de 2014; 

3) Aprovação da composição do CMJFF – Representantes Designados - Aprovação do Anexo 2 do 

Regulamento de CMJFF, nos termos do nº 2 do artº 4º; 

4) Programa de Prevenção do Abandono e Insucesso Escolar da EPIS – parceria do Município da Figueira da 

Foz; 

5) Discussão e aprovação do Regimento da Comissão Permanente nos termos da alínea a) do nº1 do artº 14 

do Regimento do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz; 

6) I Mostra de Ofertas Vocacionais e de Emprego da Figueira da Foz – apresentação e recolha dos contributos 

dos parceiros; 

7) Gabinete de Apoio ao Empreendedor – Programa de Empreendedorismo nas Escolas Secundárias e 

Profissionais – Aprender a empreender; 

8) Outros assuntos. 

 

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

informou que nos termos do Regimento, decorrido 30 minutos, o CMJFF se realizaria com o número de 

Conselheiros presentes. ..............................................................................................................................................  

O Presidente do CMJFF deu início aos trabalhos: ................................................................................ 

1) Informações:............................................................................................................................................................  

 

 A pedido do Grupo 10 do Corpo Nacional de Escutas, o Presidente do CMJFF leu o email enviado pelo Grupo de 

Escuteiros a propósito da não aceitação do Convite para Presidente da Comissão Permanente, por parte da eleita 

Silvia Tavares, bem como a substituição daquela Representante pelo Pedro Ferraz, o qual passou a integrar a 
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Comissão Permanente, documento que constitui o Anexo n.º 2 da presente Acta, pelo que se dá como 

integralmente reproduzido. ........................................................................................................................................  

Na sequência da desistência da Presidente eleita, a Presidência da Comissão Permanente foi assumida pelo 

segundo elemento mais votado, Bruno Menezes, representante da Juventude Social Democrata, que aceitou este 

convite do CMJ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Seguidamente, o Sr. Vereador retomou a proposta do Christopher Oliveira, representante da Juventude do Bloco 

de Esquerda, relativa à constituição de grupos de trabalho, por cada Eixo Estratégico para a Politica Municipal de 

Juventude, na sequência do documento apresentado pelo Presidente do CMJ, na reunião de 17 de Janeiro de 

2014. Depois de discutido o assunto, concluiu-se que seria melhor abordar esta questão numa reunião em que 

estivesse presente um maior número de Conselheiros, a fim de evitar a eleição de elementos que, posteriormente, 

viessem a declinar o convite para integrarem os referidos grupos de trabalho. ........................................................  

O Representante da JSD aproveitou para propor a constituição de um grupo de trabalho para apoiar a 

organização/realização da I Mostra de Ofertas Vocacionais e de Emprego. Tendo em conta que a Mostra seria um 

dos assuntos a abordar na presente reunião, o Sr. Vereador solicitou que a presente proposta fosse discutida nesse 

ponto da agenda. .........................................................................................................................................................  

 

2) Apreciação e aprovação da Ata da reunião de 17 de janeiro de 2014. ..............................................................  

O Presidente do Conselho submeteu à apreciação e votação a Ata da reunião anterior. . ........................................  

Aprovada por unanimidade. .......................................................................................................................................  

    

3) Aprovação da composição do CMJFF – Representantes Designados – Aprovação do Anexo 2 do Regulamento 

de CMJFF, nos termos do nº 2 do artº 4º. ................................................................................................. 

O Presidente do Conselho explicou as alterações à composição do CMJFF, motivadas pelas eleições anuais para as 

Associações de Estudantes, designadamente da Associação de Estudantes da Escola Secundária c/ 3º CEB Dr. 

Joaquim de Carvalho e da Associação de Estudantes da Escola Secundária c/ 3º CEB Dr. Bernardino Machado; o 

representante do agrupamento de escoteiros “Grupo 10” foi igualmente substituído, conforme anunciado no 

período de Informações, da presente reunião. A composição foi submetida à apreciação dos presentes. ...............  

Aprovada por unanimidade. .................................................................................................................................  

  

4) Programa de Prevenção do Abandono e Insucesso escolar da EPIS|Empresários Para a Inclusão Social – 

parceria com o Município da Figueira da Foz. .......................................................................................................  

Num dos eixos estratégicos anteriormente apresentados, fora manifestada a preocupação com o estado da 

Educação, no Concelho, nomeadamente no que concerne ao aumento do sucesso escolar. Uma vez que o 

Município da Figueira da Foz dispõe de um instrumento que preconiza a prevenção do abandono e o sucesso 

escolar, procedeu-se à inclusão deste assunto na Ordem de Trabalho.......................................................................  
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Neste sentido, estiveram presentes para apresentação do projecto a Dr.ª Teresa Gaspar e a Dr.ª Ana Cruz, Técnicas 

da Autarquia afectas, como mediadoras, ao projeto EPIS a tempo inteiro. ................................................................  

O programa, lançado a nível nacional com resultados francamente positivos, foi implementado no Município da 

Figueira da Foz em Novembro de 2012, na sequência da assinatura de um Protocolo entre a Câmara e a EPIS e, 

paralelamente, entre esta e o Grupo Altri, detentor da empresa CELBI, que contribui para o projecto, com apoio 

financeiro. De entre os agrupamentos e escolas do Município, cinco aderiram ao Projeto, tendo afetado aquele 

alguns recursos humanos, designadamente professores, técnicos de serviço social e psicólogos. ............................  

As técnicas supra-referenciadas explicaram que, na sequência da assinatura do Protocolo, foi aplicado um 

questionário de diagnóstico (fase de screening) em todas as escolas do 2º e 3º CEB, composto por itens que 

versavam sobre a escola, o aluno, o território e a família. Após a aplicação do mesmo, foi analisado o risco de cada 

aluno, resultante do cruzamento entre os resultados do questionário e as notas do 1º período, o qual ditou quais 

os alunos-alvo da intervenção/acompanhamento. .....................................................................................................  

No total, as duas técnicas do Município acompanham 113 alunos em risco, tendo a sua intervenção sido autorizada 

pelos respectivos encarregados de educação. Todas as ações/sessões realizadas com os alunos em 

acompanhamento são introduzidas numa plataforma, registando-se a supervisão de uma Coordenadora da EPIS, 

bem como a formação especifica, regularmente recebida pelos mediadores, a cargo daquela entidade. 

Embora os objetivos do Programa EPIS sejam genericamente o combate ao insucesso e prevenção do abandono 

escolar, a metodologia de trabalho é definida individualmente, em função das características de cada aluno e das 

especificidades da sua situação. ..................................................................................................................................  

Com base nos resultados obtidos, comparando o 1º período do ano lectivo transato com o 1º período do corrente 

ano letivo, o efeito do projeto em cada um dos estabelecimentos de ensino, após cerca de ano e meio de 

intervenção, é o seguinte:............................................................................................................................................  

 

� Na EB 2, 3 Infante D. Pedro verificou-se uma melhoria significativa; o projeto ajudou a melhorar 

consideravelmente os resultados dos alunos, em acompanhamento, enquanto que aqueles que não 

tiveram acompanhamento pioraram os seus resultados escolares (apenas 12,9% transitariam, se fossem 

resultados do 3º período); no presente ano letivo está-se a verificar uma diminuição de alunos com 

dificuldades, concluindo-se que o projeto está a ajudar a melhorar os resultados dos alunos....................  

 

� Os resultados da Escola Secundária c/ 3º CEB Dr. Bernardino Machado evidenciam as dificuldades com 

que os alunos e as suas famílias se debatem, fortemente associados a factores de ordem socioeconómica 

(v.g. alunos que ainda não têm todos os manuais escolares, a emigração de alguns encarregados de 

educação, deixando os filhos ao cuidado de familiares, vizinhos e até sozinhos; alunos com problemas 

oftalmológicos cujos pais não dispõem de condições financeiras para aquisição de óculos; alunos que se 

sentem indispostos após chegarem à escola sem terem tomado pequeno-almoço). Em termos globais, 



 

 

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

4 

verifica-se, pois, uma diminuição do sucesso escolar, bem como uma ligeira diminuição da população 

escolar. ..........................................................................................................................................................  

 

 

� Na Escola Secundária c/ 3º CEB de Cristina Torres verificou-se, em termos globais, que os resultados dos 

alunos em intervenção, melhoraram. Também nesta escola se têm verificado algumas dificuldades 

económicas por parte das famílias, que se repercutem no rendimento escolar dos filhos. Constata-se 

igualmente uma pequena diminuição da população, embora os resultados dos alunos estejam a melhorar. 

 

� Na EB 2,3 Pintor Mário Augusto das Alhadas verificou-se, uma vez mais, que a Escola debate-se com 

problemas financeiros que afetam as famílias dos alunos e que naturalmente se repercutem 

negativamente nos resultados escolares; verificou-se a existência de níveis de desemprego elevados, 

sobretudo por parte do sexo feminino. ........................................................................................................  

Os resultados escolares são equivalentes aos do ano lectivo anterior. ........................................................  

 

� Na EB 2,3 Dr. Pedrosa Veríssimo (Paião) verificaram-se algumas melhorias ao nível dos resultados 

escolares, quando comparados com os do ano lectivo precedente..............................................................  

 

Por fim, foi ainda referido que os Municípios da Figueira da Foz e da Pampilhosa da Serra foram escolhidos para 

implementação do projeto-piloto, ao nível do 1º CEB, com o mesmo objectivo da intervenção nos 2º e 3º CEB: 

recuperar para o sucesso, alunos em situação de risco...............................................................................................  

A este propósito o representante da CDU, em substituição da Dr.ª Silvina Queiroz, Mário Oliveira, referiu que 

abraça todos os projetos desenvolvidos em benefício dos jovens, mas não pode deixar de registar o aumento das 

situações de precariedade, pelo que sugeriu que o PowerPoint fosse enviado à sua colega de bancada e 

representante efectiva no Conselho, para sua análise, questionando se o poder local estaria preparado para dar 

resposta às situações emergentes. ..............................................................................................................................  

O Sr. Vereador Dr. António Tavares concordou com o envio do PowerPoint à Dr.ª Silvina Queiroz, de modo que 

esta possa tomar conhecimento do trabalho apresentado e assim poder acompanhar o projecto...........................  

 

5. Discussão e aprovação do Regimento da Comissão Permanente, nos termos da alínea a) do nº1 do artº 14 do 

Regimento do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz. ....................................................................  

O Presidente do CMJFF procedeu à leitura do Regimento elaborado pela Comissão Permanente e submeteu-o à 

votação do plenário. ....................................................................................................................................................  

 Aprovado por unanimidade..................................................................................................................................  
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 6) I Mostra de Ofertas Vocacionais e de Emprego da Figueira da Foz – apresentação e recolha dos contributos 

dos parceiros................................................................................................................................................................  

A Técnica Superior do Município, Dr.ª Maria Helena Silva, procedeu à apresentação de um documento em formato 

PowerPoint, no qual foram identificados os antecedentes, enunciadas as datas, os objetivos, os destinatários e as 

entidades (estabelecimentos de ensino, universidades, politécnicos, empresas, entre outros) a convidar para a I 

Mostra de Ofertas Vocacionais e de Emprego da Figueira da Foz, iniciativa que surgiu na sequência de uma 

proposta lançada em reunião anterior do CMJFF........................................................................................................  

 A este propósito, o Secretário do Conselho Municipal de Juventude, Christopher Oliveira, sugeriu que, para além 

do convite aos estabelecimentos de ensino e às empresas PME Líder, fosse dada ênfase ao emprego, convidando o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP para a realização de sessões de informação e esclarecimento 

sobre temas do interesse para os jovens que terminaram os seus estudos e encontram-se na fase de procura de 

emprego, designadamente: como elaborar o curriculum vitae, dicas sobre procura de emprego, quais os incentivos 

do IEFP para a criação do próprio emprego e qual a a possibilidade de realização de estágios profissionais no 

estrangeiro, nomeadamente ao abrigo do Programa Leonardo da Vinci....................................................................  

Por sua vez, o Conselheiro Bruno Menezes discordou das datas propostas uma vez que, em sua opinião, os alunos 

do ensino superior, estarão a fazer as últimas frequências nessa altura, enquanto os alunos do ensino secundário 

já estarão inscritos nos exames de acesso ao ensino superior. Propôs ainda que a divulgação da iniciativa fosse 

feita pessoalmente, em cada uma das escolas. Para o efeito, foi constituída uma Comissão de Trabalho composta 

pelos Conselheiros representantes das Associações de Estudantes das Escolas Dr. Joaquim de Carvalho, Dr. 

Bernardino Machado e de Cristina Torres, o Presidente da Comissão Permanente, o Secretário do Conselho 

Municipal de Juventude e a Representante do Agrupamento de Escuteiros Marítimos de S. Pedro, com o objetivo 

de divulgar a iniciativa, pessoalmente, em cada uma das Escolas do Município, apelando à participação dos alunos. 

A propósito da pertinência de juntar-se, no mesmo local, estabelecimentos de ensino e empresas, o Presidente do 

CMJFF fez referência a um estudo realizado recentemente pela Comissão Europeia, no qual se evidenciava a 

divergência acentuada ainda existente em Portugal, entre a formação facultada pelos estabelecimentos de ensino 

e as necessidades identificadas pelas empresas, tornando-se imperiosa a alteração desta situação. ......................  

 

7) Gabinete de Apoio ao Empreendedor – Programa de Empreendedorismo nas Escolas Secundárias e 

Profissionais – Aprender a empreender.................................................................................................................  

O Chefe da Divisão de Educação e Assuntos Sociais da Câmara Municipal, Alexandre Nunes, explicou que GIP | 

Gabinete de Inserção Profissional surgira na sequência de uma candidatura efectuada pela Câmara Municipal a 

esta medida do IEFP, IP, funcionando esta resposta do Município em estreita articulação com o GAE | Gabinete 

Municipal de Apoio ao Empreendedor. Este último surgiu, por seu lado, no âmbito de um projecto desenvolvido 

em parceria com a Comunidade Intermunicipal, na altura Comunidade intermunicipal do Baixo Mondego, 

financiado pelo QREN (Programa Mais Centro), envolvendo os 10 Municípios que constituíram uma Rede 

intermunicipal de promoção do empreendedorismo na Região do Baixo Mondego. Cada um dos Municípios 
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indicou uma entidade de apoio ao empreendedor tendo, no caso da Figueira da Foz, sido indicada a Incubadora de 

Empresas da Figueira da Foz (IEFF). Em termos de apoio técnico a esta Rede foram contratadas 3 entidades, 

designadamente a Sociedade Portuguesa de Inovação, a Junior Achievement Portugal e o Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração de Coimbra. ...............................................................................................................  

Os objetivos da criação da rede foram os seguintes: 

� Articulação de respostas e criação de uma rede entre as diversas entidades, que já trabalhavam no 

terreno;..........................................................................................................................................................  

� Criação de um conjunto de iniciativas que formassem as pessoas e lhes proporcionassem um conjunto de 

instrumentos para avaliar a viabilidade e o risco do seu negócio; ................................................................  

� Consciencialização dos cidadãos de que a criação do próprio emprego é uma saída para a criação de 

emprego, face ao número cada vez mais reduzido de respostas ao emprego; ............................................  

� Formar os interessados para a gestão do risco associado à iniciativa empresarial;......................................  

� Abertura de Gabinetes Municipais de Apoio ao Empreendedor, estrutura de front-office destinada a 

proceder à triagem das ideias de negócio apresentadas pelos potenciais empreendedores.......................  

 

O GAE da Figueira da Foz dinamizou, localmente, uma série de acções, beneficiando das sinergias possíveis com o 

GIP, nomeadamente ao nível da capacitação de empreendedores, dinamização de workshops, realização de dois 

concursos de ideias, desenvolvimento de um programa de empreendedorismo nas escolas, em que era simulada a 

criação de uma empresa. Nesta última vertente do projecto, participaram as Escolas Secundárias c/ 3º CEB Dr. 

Joaquim de Carvalho e Dr. Bernardino Machado, tendo contado com o apoio de dois empresários consultores, em 

regime de voluntariado, a Dr.ª Célia Carrasqueiro e o Eng.º Gonçalo Tomé, respectivamente. Foram salientados os 

resultados positivos que os alunos obtiveram com a participação neste programa, em particular um dos grupos de 

alunos da Escola Secundária c/ 3º CEB Dr. Bernardino Machado, galardoados com o Prémio Globalização Impresa 

2013.. ...........................................................................................................................................................................  

Em termos globais, foram efectuados 44 atendimentos, tendo-se constituído 2 empresas, embora várias se 

encontrem em fase de pré-lançamento; 32 munícipes participaram nos dois ciclos locais de empreendedorismo, 24 

nas sessões de desafio de criação de ideias, 14 nas duas acções de capacitação para empreendedores e 5 

participaram nos dois Concursos de Ideias..................................................................................................................  

De acrescentar que o financiamento da CIM-Região de Coimbra para continuação deste Programa, foi prorrogado 

até Setembro de 2014, estando já em curso a formação de professores que posteriormente irão trabalhar com os 

seus alunos, num novo formato de promoção do empreendedorismo nas escolas. Mais se adiantou que 17 

professores de cinco escolas do Município se encontravam a frequentar a referida formação.................................  

 

Antes de encerrar a reunião, foi acordado que a sessão seguinte teria lugar no dia 09 de Maio, pelas 18H00. ........  

 



 

 

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

7 

Após confirmar com os presentes não haver mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente do CMJFF declarada 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, à qual se anexa a folha de presenças, 

assinada por todos os Conselheiros que nela participaram. .......................................................................................  

 

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 

 


