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

ACTA Nº 5/2014 

 

LOCAL: Salão Nobre da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

PRESENÇAS: Lista de Presenças (Anexo nº 1) 

DATA: 17 de outubro de 2014 

ABERTURA DA REUNIÃO: Dezoito horas 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Período antes da Ordem do Dia 

1) Apreciação/aprovação da Ata da reunião do Conselho de 4 de Julho 2014; 

2) Discussão de propostas a constar no Plano de Actividades do Conselho Municipal de Juventude, para 2015; 

3) Proposta de Comemoração do 8º Aniversário da Loja Ponto Já – dia 21 de Novembro/2014 – 17H30, com a 

realização de uma Sessão de Informação/Esclarecimento subordinada ao Tema “O papel das Associações 

Juvenis na Comunidade” – Associações juvenis/ Inscrição no RNAJ/ Programas de Apoio aos Jovens – 

PAAJ/PAE/PAI/RPGN/IDA /Garantia Jovem; 

4) Proposta de Atribuição de estatuto de observador permanente, ao abrigo do artº 5º do Regimento do 

Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz; 

5) Outros assuntos. 

 

O Dr. Alexandre Nunes, Chefe da Divisão de Educação e Assuntos sociais, em representação do Presidente do 

Conselho Municipal da Juventude (CMJ), Dr. António Tavares, que não pôde comparecer ao início da reunião 

devido a outros compromissos entretanto assumidos, cumprimentou os conselheiros, agradecendo a sua presença 

e lembrou que, nos termos do Regimento, decorridos 30 minutos, o Conselho inicia os trabalhos com o número de 

conselheiros presentes. A Ordem de Trabalhos teve como pontos: o período antes da ordem do dia, a aprovação 

da Ata da reunião precedente, a discussão de propostas a constar no Plano de Atividades para 2015, a proposta de 

comemoração do 8º Aniversário da Loja Ponto Já, a proposta de atribuição do estatuto de observador 

permanente, para além do ponto referente a outros assuntos. ................................................................................. … 

 Período Antes da Ordem do Dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Dr. Alexandre Nunes deu início aos trabalhos, tomando a palavra, no período de antes da Ordem do Dia, para 

dar conhecimento, ao Conselho, do seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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▪ Dado o início do novo ano letivo aguarda-se a eleição das associações de estudantes das escolas 

secundárias e, consequentemente, a comunicação dos novos representantes; --------------------------------------  

▪ As associações juvenis MAJ – Movimento Associativo Juvenil de Vila Verde e a Associação Jovem Fresca 

Coragem do Bom Sucesso não renovaram a sua inscrição no RNAJ, pelo que nos termos da alínea d) do nº 

1 do artº 4º do Regulamento Municipal do CMJFF deixam de ser associações juvenis, não podendo 

integrar o CMJFF. A fim de procederem à regularização da situação havia sido enviado um email ao 

Presidente de ambas as associações; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

▪ Referência ao evento Jota-Joti 2014, organizado na Figueira da Foz pelo Grupo 10 da Associação de 

Escuteiros de Portugal, nos dias 17, 18 e 19 de Outubro, envolvendo cerca de uma centena de jovens em 

comunicação, via rádio e internet, com outros grupos de escoteiros mundiais; --------------------------------------  

▪ Apresentação em PowerPoint do balanço dos programas municipais “Voluntariado Jovem” e 

Comemoração do “Dia Internacional de Juventude”, pela Dr.ª Maria Helena Silva, Técnica da Autarquia, 

cujos documentos se anexam. 

1) Apreciação e aprovação da Ata da reunião de 4 de Março. .................................................................................. .. 

De seguida o Dr. Alexandre Nunes submeteu à apreciação e votação a Ata da reunião anterior, tendo a mesma sido 

aprovada por maioria, com uma abstenção. ............................................................................................................. … 

2) Discussão de propostas a constar no Plano de Actividades do Conselho Municipal de Juventude, para 2015 –  o 

que se pretendia neste ponto era uma discussão alargada de propostas a incluir no plano de atividades do CMJFF, 

para o ano de 2015, bem como solicitar aos Conselheiros que enviassem as respetivas propostas para a Comissão 

Permanente que, por sua vez elaboraria o Plano de Atividades para 2015, a aprovar em próxima reunião do CMJFF.  

Assim, entendeu-se adiar este ponto para uma próxima reunião, a fim de se conseguir uma discussão mais 

alargada do assunto, bem como a nomeação de uma nova Comissão Permanente, nos termos do Regimento do 

Conselho. .....................................................................................................................................................................  

A este propósito, o Dr. João Paulo Santos considerou haver poucos programas anuais para os Jovens e lançou o 

repto para que estes se organizem e abracem um projeto de combate à solidão dos mais velhos, por considerar 

que um dos grandes problemas da sociedade nos nossos dias era o da Solidão – “Há pessoas que têm tudo, mas 

estão sós e infelizes”. ......................................................................................................................................................  

Em relação a este assunto, o Dr. Alexandre Nunes informou os Conselheiros que esta era, também, uma das 

preocupações do Sr. Vereador Dr. António Tavares e que, uns meses antes, os Serviços haviam reunido com o 

Grupo de Escuteiros de Tavarede, com o intuito de criar um grupo de apoio aos seniores em situação de 

abandono/isolamento social. Prosseguiu informando que a Comissão Social de Freguesia de Tavarede estava a 

proceder ao levantamento das pessoas isoladas na Freguesia e que, com base nesse levantamento, pretendia-se 

dar uma resposta integrada às pessoas que vivem sós. Os Serviços sabiam da existência de algumas visitas 

pontuais, mas não existia um programa regular com esse fim. A mobilização de jovens e o encontro de gerações 

tem sido uma preocupação, mas estes programas terão de ser criados pelos jovens para que sintam as iniciativas 

como suas. Por outro lado, acrescentou o Dr. Alexandre Nunes a dificuldade de mobilização que os Serviços 
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sentiam em relação aos Jovens, atendendo à exigência do calendário escolar, da marcação de exames nacionais, 

em vários anos de escolaridade, obrigando a um maior tempo dispendido em sessões de apoio ao estudo 

(“explicações”), dificultando a necessária disponibilidade para este tipo de programas. .............................................  

O representante dos Escuteiros Marítimos interveio sugerindo que um projeto desta natureza deveria ser 

remetido às Associações de Estudantes, pois, na sua opinião, estas poderiam concretizar este apoio através de um 

programa de voluntariado. A representante da Juventude Comunista propôs, ainda, a criação de eventos culturais 

e grupos de teatro para que todos os Jovens pudessem participar, a título gratuito, ao que o Conselheiro João 

Paulo Santos respondeu que era suposto serem os próprios Jovens a tomar essa iniciativa, de se organizarem e 

avançarem com projectos, nomeadamente de índole cultural. .....................................................................................  

O representante da Assembleia Municipal, Dr. João Lopes, manifestou-se dizendo que, na área da Juventude, 

apenas se fazia um somatório de atividades, havendo poucos projectos de continuidade. Dado ter sido aprovado, 

pouco tempo antes, um projeto estruturante, como era o Plano Estratégico do Município, propunha que o CMJFF 

integrasse esse plano, pois o Município da Figueira da Foz continuava a não conseguir fixar os seus Jovens, 

deixando fugir a massa crítica e não criando condições para a consequente renovação da população. Considerou, 

ainda, que esta reunião deveria ter apenas sido agendada quando estivessem eleitos os Presidentes das 

Associações de Estudantes, devendo a Câmara Municipal fomentar algum trabalho prévio com as mesmas, de 

forma a evitar que estas reuniões apenas servissem para apresentar e aprovar propostas. Referiu a existência de 

vários programas comunitários direccionados aos Jovens, mas ressalvou que tinham de ser os jovens a trabalhar 

nos mesmos. Mencionou a possibilidade de se obterem apoios comunitários para projetos de criatividade e de 

empreendedorismo, para os quais o Município dispõe de espaços disponíveis, faltando apenas a concretização das 

candidaturas a esses programas. ....................................................................................................................................  

Em relação a este assunto, o Dr. Alexandre Nunes recordou a existência do programa de empreendedorismo, já 

apresentado em reunião anterior do CMJFF, o qual era desenvolvido pela Câmara Municipal, em parceria com a 

CIM-RC|Comunidade intermunicipal da Região de Coimbra, envolvendo os 19 Municípios que a compõem. Este 

programa apresenta duas vertentes: por um lado o Gabinete de Apoio ao Empreendedor – GAE, que presta 

consultadoria técnica e acompanhamento a potenciais empreendedores, dinamizando um conjunto de actividades 

(workshops, concursos de ideias de negócio, acções de capacitação técnica para empreendedores, …) em parceria 

com a Incubadora de Empresas da Figueira da Foz e com o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 

Coimbra, e, por outro lado, um projecto de promoção do empreendedorismo nas Escolas, o qual envolvia os 

alunos dos ensinos secundário e profissional e, em 2014/15, passara a envolver igualmente os alunos do 3º ciclo do 

ensino básico. ..................................................................................................................................................................  

 Neste projecto, os alunos dos professores que receberam formação/capacitação desenvolviam ideias de negócio, 

sendo seleccionadas as 10 melhores ideias, que seriam apresentadas numa Final Municipal, que visa apurar o 

representante do Município na Final Intermunicipal. No ano transacto, o projecto vencedor foi o “Pastel de 

Sardinha”, apresentado por um grupo de alunos da Escola Profissional da Figueira da Foz, no qual os alunos 

confeccionaram um pastel a partir de produtos endógenos – sardinha da nossa costa, chouriço de Quiaios e mel da 
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Serra da Boa Viagem. Conceberam também uma imagem do produto, uma embalagem para o mesmo e uma 

estratégia de Marketing com vista à sua comercialização. Este projecto representou o Município na Final 

Intermunicipal, que se realizou no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz. O Dr. Alexandre Nunes 

acrescentou, todavia, que o objectivo deste programa não era a criação de empresas, mas o estímulo à 

criatividade e a uma cultura de desafio e risco, associada ao mundo dos negócios, o que muitas vezes se concretiza 

na criação de uma empresa, sobretudo entre os alunos dos cursos profissionais, que se encontram teoricamente 

mais próximos da entrada no mercado de emprego.  ....................................................................................................  

Em termos globais, no ano lectivo de 2013/14, obteve-se a participação de 18 professores, de cinco escolas, tendo 

sido apresentados 30 projectos, dos quais 10 foram seleccionados para a Final Municipal. No corrente ano lectivo, 

de 2014/15, o projecto será alargado às escolas do 3º CEB do Município, tendo contudo algumas destas declinado 

o convite, por falta de tempo disponível e de docentes a alocar. ..................................................................................  

3) Proposta de Comemoração do 8º Aniversário da Loja Ponto Já – dia 21 de Novembro/2014 – 17H30, com a 

realização de uma Sessão de Informação/Esclarecimento subordinada ao Tema: “O papel das Associações 

Juvenis na Comunidade” – Associações juvenis/Inscrição no RNAJ/Programas de Apoio aos Jovens: 

PAAJ/PAE/PAI/RPGN/IDA /Garantia Jovem ………………………………………………………………………………………………………… 

O Presidente do CMJFF, Dr. António Tavares, deu início ao 3º ponto da Ordem de Trabalhos, justificando o seu 

atraso, devido à sua presença na Sessão de Encerramento do Colóquio de Azulejaria, que culminou no lançamento 

de uma publicação municipal, o Catálogo de Azulejos da Casa do Paço.  ......................................................................  

Relativamente à Comemoração do 8º Aniversário da Loja Ponto Já, a Dr.ª Helena Silva explicou que, aproveitando 

essa ocasião, pretendia-se reunir o CMJFF no dia 21 de Novembro, trazendo à Figueira da Foz a responsável pela 

área do Associativismo na Delegação de Coimbra do Instituto Português do Desporto e Juventude, IP, com vista a 

informar os Conselheiros acerca dos programas disponibilizados por aquele Instituto às associações juvenis, de 

forma a mobilizar os jovens e associações representados neste órgão, para a concretização e diversificação dos 

seus projectos. A este respeito o Dr. João Paulo Santos interveio, apontando a falta de organização de que 

enfermam muitas das associações juvenis, como justificação para a falta de adesão dos Jovens às actividades, 

concluindo que, sem organização, não havia acção. Sugeriu ainda que os jovens se organizassem em pares, em 

função das actividades e independentemente da sua origem.  .....................................................................................  

Segundo o Presidente do Conselho esta altura do Ano era uma fase complicada, devido à partida para o ensino 

superior de alguns dos jovens que integravam o Conselho, à eleição dos órgãos por parte das diversas Associações 

de Estudantes, à realização das festas de estudantes da Universidade de Coimbra, etc. ..............................................  

4) Proposta de Atribuição de estatuto de observador permanente, ao abrigo do artº 5º do Regimento do CMJFF –  

neste ponto o Presidente do Conselho propôs o convite, nos termos do art.º 6º do Regulamento Municipal do 

CMJFF, a três entidades, a título de observadores permanentes do CMJFF, pelo trabalho relevante que 

desenvolvem na área da Juventude e com o intuito de poderem partilhar experiências, darem a conhecer os 
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programas comunitários nos quais estão envolvidos, podendo eventualmente proporcionar-se, por exemplo, a 

concretização de candidaturas conjuntas, no âmbito de programas como o Erasmus +. As entidades propostas 

foram as seguintes: .........................................................................................................................................................  

▪ GIS|Grupo Instrução e Sport; ...........................................................................................................................  

▪ Grupo Juvenil S. Tomé; .....................................................................................................................................  

▪ Juventude Borda Campense. ............................................................................................................................  

Esta proposta foi colocada à votação dos Conselheiros, tendo sido aprovada por unanimidade. .................................  

5) Outros Assuntos. ........................................................................................................................................................  
Neste ponto o Sr. Vereador informou os presentes que o Torneio Internacional de Xadrez seria reactivado, 

mediante a organização por uma associação, a Talentilicious, que tem como cabeça de cartaz o Miguel Babo. Este 

evento não se realiza há já alguns anos e, quando terminou, era o maior torneio ibérico da modalidade, com 

repercussão a nível internacional. Uma vez que os tabuleiros de xadrez, fornecidos pela Federação, estão ligados à 

internet, o torneio poderá ser acompanhado pelos aficionados, em todo o Mundo. O evento contará também com 

a realização de simultâneas, que contará com a presença de um Grande Mestre numa escola secundária, estando 

esta iniciativa aberta a todos os alunos do 3º CEB, secundário e profissional. ..............................................................  

Porém, pretende-se que a colaboração com a Talentilicious seja mais alargada, com a introdução da aprendizagem 

do Xadrez no 1º CEB, no âmbito do ATL. Este projeto já foi introduzido pela Associação em três escolas privadas, 

estando a ser desenvolvidos esforços, em conjunto com os Serviços, para a sua introdução junto das escolas da 

rede pública. A Câmara Municipal cedeu também um espaço no Sítio das Artes àquela entidade, para o ensino do 

Xadrez. ............................................................................................................................................................................  

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 de Juventude da Figueira da Foz, 

 

Vereador do Pelouro da Juventude 

(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) 

 


