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

ACTA Nº 2/2015 

 

LOCAL: Escola Secundária com 3º CEB Dr. Bernardino Machado ..................................................................................  

DATA: 15 de Maio de 2015 ............................................................................................................................................  

ABERTURA DA REUNIÃO: Dez horas e trinta minutos ...............................................................................................  

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

1) Informação aos Jovens estudantes da existência do CMJFF, competências, fins composição e 

funcionamento; ...................................................................................................................................................  

2) Divulgação da MOVE 2015 - II Mostra de Ofertas Vocacionais e de Emprego, projetando o vídeo 

promocional e sensibilizando os alunos para a participação nesta iniciativa; .....................................................  

3) Apresentação de alguns programas municipais direcionados para a Juventude; ...............................................  

4) Promoção do debate de ideias com os alunos, acerca das suas propostas de políticas para a Juventude. ........  

 

1) Informação aos Jovens estudantes da existência do CMJFF, competências, fins, composição e funcionamento 

O Presidente do Conselho Municipal da Juventude (CMJFF), Dr. António Tavares, agradeceu ao Sr. Diretor, Dr. 

Pedro Mota Curto por ter permitido a oportunidade de realizar esta reunião extraordinária naquele 

estabelecimento de ensino, iniciativa que ocorreu pela primeira vez, sendo no entanto intenção do Conselho dar 

continuidade a este formato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Agradeceu, também, aos alunos e aos Conselheiros que puderam estar presentes para dar o seu testemunho e 

aproveitou para informar os Jovens estudantes da existência do CMJFF, suas competências, fins, composição e 

funcionamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reiterou ser intenção do CMJFF realizar futuramente outras reuniões descentralizadas, nas demais escolas 

secundárias do Concelho, com o objetivo de ouvir um grupo alargado de Jovens e perceber quais os seus anseios, 

dúvidas e propostas a apresentar à Câmara Municipal, no sentido de dar resposta às suas solicitações e assim 

contribuir para o seu bem-estar. ....................................................................................................................................  

2) Divulgação da MOVE 2015 - II Mostra de Ofertas Vocacionais e de Emprego……………………………………………………. 

Foi apresentado o vídeo promocional da MOVE 2015, tendo-se sensibilizando os jovens para a participação nesta 

iniciativa, mediante a apresentação, pela Dr.ª Helena Silva, Técnica do Serviço Municipal de Juventude e Desporto, 

do respetivo Programa de Workshops, de animação, bem como horários de funcionamento e principais expositores. 
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3) Apresentação de alguns programas municipais direcionados para a Juventude………………………………………………….. 

O Dr. Alexandre Nunes, Chefe da Divisão de Educação e Assuntos Sociais/Subunidade Orgânica de Juventude e 

Desporto, apresentou um PowerPoint, mediante o qual deu a conhecer aos Jovens o Es-P@ço Jovem, situado no 

Paço de Tavarede, com especial ênfase para a Loja Ponto Já e os serviços que presta a este público, os seus 

objetivos, modo de funcionamento, as atividades nela realizadas e outras com destino à população juvenil do 

Concelho. ...........................................................................................................................................................................  

4) Promoção do debate de ideias com os alunos, acerca das suas propostas de políticas para a Juventude……………. 

Neste ponto, foram colocadas várias questões e apresentadas algumas sugestões, pelos alunos, designadamente: .....  

▪ Como pretende a Câmara Municipal lidar com a problemática do Bullying? .....................................................  

▪ O Es-P@ço Jovem dispõe de piscina e dormitórios? ...........................................................................................  

▪ Para quando uma Pousada da Juventude e uma piscina na zona urbana? .........................................................  

▪ Como funciona o programa municipal de Voluntariado Jovem? ........................................................................  

Propostas: ..................................................................................................................................................................  

▪ Promoção de encontros entre os alunos das diversas escolas do 3º CEB e ensino secundário do Município; ...  

▪ Conservação e manutenção dos Espaços desportivos (campos da Praia, parque das Abadias), bem como a 

criação de parques radicais; ................................................................................................................................  

▪ Disponibilizar um Autocarro Municipal só para visitas pedagógicas e culturais, por parte das escolas do 

Município; ............................................................................................................................................................  

▪ Proposta para o CMJFF criar um website ou página no Facebook, para informar os Jovens das atividades 

disponíveis, modo de inscrição/participação, aproximando o Conselho dos Jovens, bem como o contacto 

entre ambos. ........................................................................................................................................................  

O Presidente do Conselho Municipal de Juventude, Vereador António Tavares tomou a palavra, assim como os 

diversos conselheiros presentes, procurando explicar os diferentes pontos, nomeadamente o trabalho desenvolvido 

junto das escolas, no sentido de trabalhar as questões ligadas à cidadania e à não violência, considerando porém os 

recentes acontecimentos como uma situação isolada; registou a necessidade evidenciada pelos jovens, no sentido 

da aproximação ao Es-p@ço Jovem, afirmando que a eventual criação de um pólo daquele espaço, no centro da 

Cidade poderá vir a ser equacionado pelo Município; explicou o processo, sucessivamente adiado, de construção de 

uma nova piscina na zona urbana, por iniciativa do Ginásio Figueirense Clube, explicitou o funcionamento do 

programa municipal “Sou Jovem Voluntário” e valorizou a postura que os jovens demonstraram ao longo da Sessão 

e a sua participação entusiástica no debate………………………………………………………………………………………………………………. 
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Por sua vez, a Conselheira Diana Rodrigues reforçou a importância do Conselho Municipal da Juventude, enquanto 

espaço de representatividade dos jovens do concelho, apelando aos estudantes que façam chegar junto do seu 

representante, neste caso, o Presidente da Associação de Estudantes, as temáticas que consideram relevantes aí 

serem debatidas. Por outro lado, sublinhou a mais-valia, para os jovens, em termos de enriquecimento pessoal e  a 

aquisição de competências que esta experiência lhes proporciona e que poderá constituir, no futuro, um fator 

diferenciador e complementar à formação académica, junto das entidades empregadoras. Ao contrário da imagem 

que possa ter passado sobre a nossa juventude na última semana a verdade é que a Figueira é dos municípios 

nacionais com mais esco(u)teiros por habitante, sendo bastante participativa em ações de cariz social. No entanto 

também é verdade que muitos dos jovens desconhece ou não aproveita tudo o que as associações juvenis, 

município e IPJ colocam à  disposição. O desafio do  Prof. Mota Curto é muito válido, lançar um website onde se 

possa centrar todas as inciativas das várias associações, projetos, concursos e eventos para que se possam num só 

local aceder a toda a informação. 

Como escoteiro gostaria também de vos desafiar a aproveitar o melhor que a Figueira tem para vos oferecer. 

Procurem informação, discutam as vossas opiniões, sejam participativos e só assim conseguem tem uma 

juventude plena e feliz." 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Por fim, foi ainda reiterado o apelo para a participação na MOVE 2015, sendo este um evento que permite uma 

boa perspetiva das ofertas formativas e profissionais ao dispor dos jovens, nas mais diversas áreas, o que lhes 

confere uma capacidade de decisão mais informada no que refere às suas escolhas académicas e/ou profissionais 

futuras………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

O Dr. Alexandre Nunes informou que, no portal da Autarquia, existe uma página para a área da Juventude, onde 

consta informação relativa a todos os programas municipais desta área; adiantou, igualmente, que os jovens 

poderão contactar o Município através do email juventude@cm-figfoz.pt, recebendo resposta dos Serviços, em 

tempo útil.  

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) 
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