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

ACTA Nº 1/2015 

 

LOCAL: Sala Multiusos do Paço de Tavarede 

PRESENÇAS: Lista de Presenças (Anexo nº 1) 

DATA: 6 de Fevereiro de 2015 

ABERTURA DA REUNIÃO: Dezoito horas 

ORDEM DE TRABALHOS: 

1) Informações; 

2) Eleição de 2 secretários para a Mesa do Plenário, nos termos do nº 3 do artº 18 do Regulamento do CMJFF; 

3) 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 nº6/2012, de 10 de fevereiro 

4) Eleição do Representante do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz no Conselho Municipal 

de Educação, nos termos do artº 10º do Regulamento do CMJFF; 

5) Apreciação do Plano Anual de Atividades e Orçamento2015, da Câmara Municipal, nos termos da alínea b) 

do nº1 do artº 7º da Lei nº 6/2012, de 10 de Fevereiro; 

6) II MOVE 2015 – Contributos do CMJFF; 

7) 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 devido a outros 

compromissos institucionais, cumprimentou os conselheiros, agradeceu a sua presença e lembrou que, nos termos 

do Regimento, decorridos 30 minutos, os trabalhos teriam início com o número de Conselheiros presentes. 

1) Informações: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, deu conhecimento ao Conselho, das seguintes informações: ------------------------------------------------------  

� Pedido de Acreditação da Câmara Municipal no âmbito do Programa Erasmus + - Ação KA1 ao Serviço 

Voluntário Europeu; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

� Elaboração de uma proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Juvenil, como forma 

de corresponder às expetativas das associações juvenis, a apresentar posteriormente ao Conselho 

Municipal de Juventude, para a devida apreciação e recolha de contributos.-----------------------------------------  

2) Eleição de 2 secretários para a Mesa do Plenário, nos termos do nº3 do artº 18 do Regulamento do CMJFF.... … 
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Não houve necessidade de proceder à eleição dos dois secretários, uma vez que foi demonstrada disponibilidade 

para o efeito, por parte de jovens Conselheiros - Ana Adão, da Associação de Bodyboard Foz do Mondego e Pedro 

Ferraz, do Grupo 10 da Associação de Escoteiros de Portugal. ................................................................................... … 

Aprovado por unanimidade……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Eleição da Comissão Permanente, nos termos do artº 17º do Regulamento do CMJFF e da Lei nº 8/200, de 18 

de Fevereiro, alterada pela Lei nº 6/2012, de 10 de fevereiro.………………………………………………………………………………… 

Face ao número reduzido de Conselheiros presentes na reunião e atendendo a que o Regimento da Comissão 

Permanente prevê a eleição de 7 elementos, devendo garantir-se uma representação adequada das diferentes 

categorias naquela Comissão (art.º 13º do Regimento do CMJFF), o Dr. Alexandre Nunes propôs adiar este ponto 

para a reunião seguinte. A este propósito, foi igualmente sugerido que a Comissão Permanente passasse a integrar 

apenas 5, em vez de 7 elementos, já que aquele número seria suficiente para assegurar a representatividade dos 

conselheiros, com a vantagem de que um grupo mais reduzido teria, à partida, melhores condições para trabalhar. 

Colocado à votação dos conselheiros, o adiamento desta votação para a reunião subsequente do CMJFF, o mesmo 

foi aprovado por unanimidade. ..................................................................................................................................  

4) Eleição do representante do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz no Conselho Municipal de 

Educação……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

Auscultados os presentes, não houve necessidade de proceder à eleição do Representante para o Conselho 

Municipal de Educação, uma vez que o Conselheiro Bruno Menezes se voluntariou para o efeito……………………………. 

Aprovado por unanimidade……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Apreciação do Plano Anual de Atividades e Orçamento 2015, da Câmara Municipal, nos termos da alínea b) do 

nº1 do artº 7º da Lei nº 6/2012, de 10 de Fevereiro………………………………………………………………………………………………….. 

Face à ausência do Presidente do Conselho, adiou-se a apreciação do Plano de Atividades e Orçamento da Câmara 

Municipal/ 2015, para a reunião seguinte do CMJFF......................................................................................................  

6) II MOVE 2015 – Contributos…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Em relação à MOVE 2015, e após análise das propostas de melhoria obtidas através da aplicação do inquérito, na 

1ª edição, junto de visitantes e entidades participantes, foram efectuadas as seguintes sugestões para a 

organização da II MOVE 2015, pelos Conselheiros: ........................................................................................................  

� Apresentar nas Escolas Secundárias, Agrupamentos, Escola Profissional, INTEP e Colégio de Quiaios a II 

MOVE, de modo a mobilizar os estudantes a visitar e a participar na mesma; ...............................................  

� Convidar as entidades presentes na Mostra, a apresentar publicamente o seu stand/publicitar os seus 

serviços/produtos, no 2º dia da MOVE, criando uma programação para o efeito; .........................................  

� Convidar as associações juvenis a dinamizarem os seus próprios stands, bem como as associações de 

esco(u)teiros (um stand para agrupamentos do CNE e outro para grupos da AEP), o IPDJ, IEFP, ANJE, FNAJ 

e IAPMEI; ..........................................................................................................................................................  

� Dinamização de um stand comum às diferentes juventudes partidárias;........................................................  
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� Convidar um orador para apresentar os fundos comunitários existentes para apoio à criação de emprego, 

elucidando sobre o processo de elaboração de candidaturas à atribuição dos mesmos, nas diversas áreas, 

nomeadamente ao nível da agricultura;...........................................................................................................  

� Convidar as grandes empresas a estarem presentes; ......................................................................................  

� Convidar os jovens Figueirenses com sucesso pessoal e empresarial (B-creative, Time, Jorge Pelicano), 

para apresentar o seu modelo de negócio; ......................................................................................................  

� Convidar um grupo musical local que esteja em fase de produção/edição musical, para fazer o 

Encerramento da MOVE. ..................................................................................................................................  

� Em relação aos Workshops, foi sugerido que o Centro de Emprego dinamizasse uma sessão alusiva à 

elaboração de Curricula Vitae e preparação para uma entrevista de emprego...............................................  

 

7) Outros Assuntos. ........................................................................................................................................................  

Ficou acordado que antes de definir a data da próxima reunião, as entidades seriam previamente consultadas 

mediante a apresentação de duas datas alternativas. 

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) 

 

 

 


