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Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz 

ATA Nº 3/2015 

 

LOCAL: Divisão de Educação e Assuntos Sociais|Subunidade Orgânica de Juventude e Desporto, Edifício Paço de 

Tavarede .........................................................................................................................................................................  

DATA: 26 de Junho de 2015 ...........................................................................................................................................  

ABERTURA DA REUNIÃO: Vinte e duas horas ............................................................................................................  

ORDEM DE TRABALHOS: ...................................................................................................................................  

1) Apreciação/aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do CMJFF realizada na Escola Secundária com 3º 

CEB Dr. Bernardino Machado. .............................................................................................................................  

2) Análise e emissão de parecer sobre a Proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 

Juvenil. .................................................................................................................................................................  

3) Outros assuntos. ..................................................................................................................................................  

 

O Presidente do Conselho Municipal de Juventude (CMJ), Vereador Dr. António Tavares deu início aos trabalhos, 

explicando que o horário para o qual se agendara a reunião se devia à tentativa de assegurar uma maior presença 

de conselheiros, presumindo-se que o mesmo iria ao encontro da sua disponibilidade.---------------------------------------  

1. Apreciação/aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do CMJFF realizada na Escola Secundária com 3º CEB 

Dr. Bernardino Machado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ata aprovada por unanimidade dos conselheiros que haviam estado presentes na reunião anterior. ---------------------  

2. Análise e emissão de parecer sobre a Proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

O Presidente do CMJ começou por explicar que o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA) não 

corresponde às exigências e especificidades do Associativismo Juvenil, pelo que se tornou necessária a elaboração 

de um Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Juvenil (RMAAJ). Prosseguiu informando que a 

competência de aprovação deste Regulamento é da Câmara e da Assembleia Municipal, mas que se entendia que o 

CMJ deveria previamente pronunciar-se sobre o teor das suas disposições, por ser o órgão que integra os 

representantes das entidades que beneficiarão dos apoios que constam da proposta de RMAAJ. Discorreu 

genericamente acerca dos diferentes artigos que integram a proposta e concluiu que os critérios de avaliação não 

diferiam muito dos que constam do RMAA. A este propósito, dilucidou, houve a preocupação de que os critérios 

fossem o mais objetivos e mensuráveis possível, para evitar a discricionariedade. Informou que a aplicação do 

Regulamento concernente ao associativismo em geral tem decorrido de forma positiva, sem reclamações e que a 
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análise era efetuada pelos Serviços, cabendo ao Executivo apenas a decisão sobre o montante do orçamento a 

reservar aos apoios neste âmbito. Explicou ainda que se tem procurado que não hajam discrepâncias significativas 

entre as associações que recebem maior apoio e aquelas que recebem menos. De seguida, o Presidente do CMJ 

deteve-se no anexo à proposta do qual constam os critérios de atribuição, esclarecendo cada um dos pontos e suas 

implicações. Interpelou os conselheiros, no sentido de colocarem as questões ou pedidos de esclarecimento que 

entendessem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Conselheira Diana Rodrigues, representante da Associação Juvenil Movimento Associativo Juvenil de Vila Verde 

(MAJ), questionou se haveriam despesas elegíveis previstas para a contabilização dos apoios. -----------------------------  

O Vereador do Pelouro da Juventude explicou que era a atividade regular que seria avaliada e nela se basearia o 

apoio a atribuir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Conselheiro Jorge Ferraz, representante do Agrupamento de Escuteiros de Lavos (CNE) informou que esta 

estrutura não recebia informação acerca do RMAA desde 2010. ---------------------------------------------------------------------  

O Presidente do CMJ explicou que 2010 havia sido o ano de lançamento do RMAA, verificando-se desde então um 

período anual para apresentação de candidaturas, que ocorre sempre na mesma altura. Salvaguardou, no entanto, a 

possibilidade de ter ocorrido um lapso de comunicação por parte dos Serviços, situação a confirmar internamente.  

Após obter a confirmação, pelo Presidente do CMJ, de que os critérios de atribuição dos apoios ao abrigo do RMAAJ 

não diferiam substancialmente dos critérios constantes no RMAA, o Sr. Jorge Ferraz explicou que, no caso dos 

agrupamentos de escuteiros afetos ao Conselho Nacional de Escutas, os pagamentos teriam de ser efetuados à 

Junta Regional daquela estrutura, entidade que emite o recibo, depositando-o e transferindo a respetiva verba para 

o o agrupamento beneficiário do apoio. Mais esclareceu, contudo, que o cheque referente ao pagamento poderá 

ser entregue ao agrupamento em causa, que o remete à Junta Regional. Acrescentou ainda que a concessão de 

apoios é fundamental para as associações, nomeadamente para a realização de obras inadiáveis. ------------------------  

A Conselheira Silvina Queiroz, representante da bancada da CDU na Assembleia Municipal, aduziu ser aconselhável 

a avaliação da aplicação do Regulamento, em momento posterior à sua entrada em vigor.----------------------------------  

O Vereador António Tavares tomou a palavra para explicar qual o prazo previsto para a apresentação de 

candidaturas: mês de janeiro para candidatura a apoio regular e antecedência mínima de 30 dias sobre a data de 

realização do evento para que se requeira o apoio, para candidatura a apoio pontual. ----------------------------------------  

A Conselheira Diana Rodrigues questionou se a candidatura a apoio regular não excluía a candidatura a apoio 

pontual, tendo o Presidente do CMJ explicado que o apoio pontual seria, normalmente, do foro logístico. -------------  

O Conselheiro Jorge Ferraz questionou se o apoio ao nível da cedência de transporte municipal se mantinha no 

RMAAJ, tendo o Vereador António Tavares confirmado que tal situação se manteria, nos mesmos termos que o 

RMAA já estabelecera e que implicava a apresentação de pedido com dois meses de antecedência face à data para a 

qual o transporte era requerido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida, o Presidente do CMJ submeteu a proposta de RMAAJ à votação, tendo a mesma obtido parecer 

favorável por unanimidade, com o compromisso de avaliação em momento posterior à sua entrada em vigor. -------  

3. Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após o Dr. António Tavares ter convidado os presentes a apresentarem outros assuntos ao Conselho, a 

representante do MAJ felicitou o Município pela organização da II MOVE, pelo sucesso alcançado com este evento. 

O Presidente do CMJ referiu que o balanço dessa atividade seria efetuado na reunião seguinte e informou que os 

Serviços já haviam realizado a avaliação dos aspetos menos positivos, no sentido da sua melhoria futura. 

Acrescentou que a adesão havia sido superior à do ano precedente, mas que a componente do emprego teria de 

ser desenvolvida, sendo por isso desejável um maior envolvimento das empresas locais. ------------------------------------  

Após confirmar com os presentes não haver mais assuntos a tratar foi encerrada a reunião da qual, para constar, se 

lavrou a presente acta e 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, 

(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) 


