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

ACTA Nº 2/2016 

 

LOCAL: Sala de Formação – Paço de Tavarede ..............................................................................................................  

DATA: 3 de Novembro 2016 ..........................................................................................................................................  

ABERTURA DA REUNIÃO: Dezassete horas e quarenta e cinco minutos ...................................................................  

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

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

2) Emissão de parecer não vinculativo, pelo CMJFF, relativo à proposta de Apoios Financeiros a conceder às 

associações juvenis, em 2016, nos termos do nº 3 do artº 8º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo Juvenil . ........................................................................................................................................  

3) Discussão/aprovação do Plano de Atividades do Conselho Municipal de Juventude, a realizar em 2017 .........  

4) Apreciação e parecer do CMJFF relativo ao Plano de Atividades e Orçamento 2017 da Câmara Municipal, 

nos termos das alíneas a) e b) do artº 7º do Regulamento Municipal do Conselho Municipal da Juventude 

da Figueira da Foz………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1) Informações  

O Presidente do CMJFF, Dr. António Tavares deu início aos trabalhos, agradecendo a presença dos Conselheiros e  

realçou a franca adesão à reunião, ao contrário do que vinha acontecendo no último ano e solicitou a 

apresentação de cada um dos presentes. Marcaram presença os Conselheiros representantes da Assembleia 

Municipal, Associação de Bodyboard Foz do Mondego, Juventude do Bloco de Esquerda, Juventude Socialista, 

Juventude Social Democrata, Agrupamento 235 Marítimos da Figueira da Foz, Agrupamento 1215 de Tavarede,  

Grupo 10 da Figueira da Foz e  Grupo de Instrução e Sport………………………………………………………………………………………. 

De seguida, prestou as seguintes informações: 

1) No dia 14 de novembro, às 10H30, no Auditório Municipal irá realizar-se uma Palestra subordinada à União 

Europeia, ao Curso de Estudos Europeus e ao Associativismo, a dinamizar pelo Núcleo da Associação Portuguesa 

de Estudos Europeus de Coimbra. 

2) A Agência Nacional Erasmus + aprovou o projeto subordinado ao tema “A Participação Juvenil, o Associativismo 

e a Cidadania Europeia”, a promover pela Câmara Municipal, na Figueira da Foz em parceria com o Grupo de 

Instrução e Sport, a Xunta da Galicia, a Associação Juvenil Vrenza, a Comune di Pagliara e a Associação Juvenil 

Circum Vitae………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Este projeto, a ter lugar na Figueira da Foz, é composto por 2 Atividades: 
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                        ATIVIDADE 1 - Youth Worker Mobility – Training Course -  2 a 9 de fevereiro de 2017; 

ATIVIDADE 2 - Youth Exchanges -  6 a 13 de abril.  

 

Para a concretização deste Projeto que envolverá Dirigentes Associativos, Animadores Juvenis, Voluntários do 

Serviço Voluntário Europeu, Técnicos das entidades envolvidas, na Atividade 1, e Jovens com idades entre os 13 e 

os 30 anos, acompanhados de um líder, na Atividade 2, foi solicitada a colaboração/envolvimento dos Conselheiros 

presentes, no acompanhamento/ execução do Projeto na Figueira da Foz, como Município de 

acolhimento.……………………………………………………………………………………………….. 

2) Emissão de parecer não vinculativo, pelo CMJFF, relativo à proposta de Apoios Financeiros a conceder pela 

Câmara Municipal às Associações Juvenis, em 2016, no âmbito do nº 3 do artº 8 do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Associativismo Juvenil - relativamente a este ponto o Vereador informou do prazo excecional concedido 

em 2016 às Associações Juvenis para a formalização da respetiva candidatura, dos critérios de avaliação da respetiva 

candidatura, da análise das candidaturas e do período de consulta pública das mesmas, sem que tenha havido 

quaisquer reclamações. De seguida elencou as três Associações Juvenis que se candidataram, a respetiva pontuação 

e o valor monetário a atribuir, a saber: Agrupamentos de Escuteiros do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 

Nº 235 Marítimos da Figueira da Foz – 100 pontos, a que correspondeu o valor de 700,00 euros; o Agrupamento Nº 

1903 de Lavos – 95 pontos, a que correspondeu o valor de 665,00€ e ao Corpo Nacional de Escoteiros - Grupo de 

Escoteiros Nº 10 da Figueira da Foz – 90 pontos, a que correspondeu o valor de 630,00€…………………………………………..  

O assunto foi submetido à votação do Plenário, tendo os Conselheiros aprovado, por unanimidade, a proposta de 

apoios financeiros às três Associações Juvenis que se candidataram no corrente ano, cuja proposta será apreciada 

pela Câmara Municipal.…………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

Aprovada por unanimidade……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Discussão/Aprovação do Plano de Atividades do Conselho Municipal de Juventude, a realizar em 2017……………. 

4) Apreciação e parecer do CMJFF relativo ao Plano de Atividades e Orçamento 2017, nos termos das alíneas a) e 

b) do artº 7º do Regulamento Municipal do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz – sob proposta do 

Presidente do Conselho, que contou com a concordância de todos os Conselheiros, ambos os pontos foram tratados 

em simultâneo. A apresentação transversal das atividades e respetivo orçamento, previstas em PA e Orçamento da 

Câmara Municipal para 2017 foi feito em Power-Point abrangendo, transversalmente, as áreas da Juventude, 

Desporto, Educação e Cultura.…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Entre as atividades apresentadas de referir o Projeto “Sou Cidadão”, de interesse municipal, cujo repto foi lançado 

pelo Vereador Dr. António Tavares às associações juvenis, a quem foi dado um prazo, até ao final do mês de 

novembro, para o envio de propostas de atividades de âmbito social e comunitário que se integrem neste projeto, 
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que preconiza o desenvolvimento de iniciativas, em parceria com o Município, a favor da comunidade, 

designadamente da população Sénior, como forma de atenuar o seu isolamento……………………………………………………….  

Após a apresentação das Atividades e no âmbito do Desporto os representantes das juventudes social democrata e 

socialista questionaram o Presidente deste Conselho acerca do que pretendia a Câmara Municipal fazer 

relativamente à pista de atletismo do Estádio Municipal do Estádio Municipal, cuja requalificação consideraram 

premente, de forma a garantir condições para a prática daquela modalidade aos Jovens atletas do Concelho……………   

A este propósito, entendeu-se pertinente apresentar ao Executivo uma Recomendação do Conselho Municipal de 

Juventude da Figueira da Foz relativa às instalações do Estádio Municipal, designadamente, quanto à 

possibilidade de reconstrução do mesmo, bem como da Pista de Atletismo ou outras alternativas que permitam o 

reaproveitamento e rentabilização do Espaço, em causa, em benefício dos Jovens Figueirenses…………………………….. 

Por fim, os Planos de Atividades e Orçamento foram submetidos à votação do Plenário, tendo os Conselheiros 

emitido parecer favorável aos referidos documentos……………………………………………………………………………………………….. 

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

 

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) 


