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

ATA março/2017 

 

LOCAL Paço de Tavarede ...............................................................................................................................................  

DATA: 29 de março 2017 ...............................................................................................................................................  

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

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

1) Apreciação/aprovação da Ata da Reunião de 3 de novembro de 2016; 

2) Informações:  

a) Apresentações 

b) MOVE 2017  

c) Criação da Loja Europa Jovem  

d) Projeto Erasmus + “A Participação Juvenil, o Associativismo e a Cidadania Europeia” PARTICIPA + 

e) Apresentação da Associação BONAE SPEI, inscrita no RNAJ, recenseada na Base de Dados do 

Associativismo Juvenil. 

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

associações juvenis, em 2017, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

4) Outros assuntos 

 

O Presidente do CMJFF deu início aos trabalhos:  

1) Apreciação/aprovação da Ata da reunião do Conselho de 3 de novembro de 2016 - na ausência do 

Presidente do CMJFF, Dr. António Tavares o Dr. Alexandre Nunes deu início aos trabalhos, agradecendo a 

presença dos Conselheiros, colocando à consideração dos Conselheiros que haviam estado presentes na 

reunião anterior a aprovação da ATA, a qual foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes 

naquela data. 

2) Informações: 

a) Procedeu-se à apresentação dos seguintes Jovens: 

- Representante da Juventude Popular, Carlos Vitória;  

- Presidente da Associação Cultural BONAE SPEI – Fernando Cardoso; 

- Presidente da Associação Adamastor - Hugo Ribeiro. 
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b) MOVE 2017 – no corrente ano as datas de realização da MOVE 2017 serão os dias 31 de maio e 1 de 

junho. Convida-se à participação/colaboração no evento as Associações Juvenis presentes no Conselho 

Municipal de Juventude da Figueira da Foz, com um stand, para mostrar o trabalho que dinamizam a nível 

local 

c) Criação da Loja Europa Jovem -– foi dado conta aos Conselheiros da abertura da Loja Europa Jovem na 

Figueira da Foz, no dia 15 de fevereiro de 2017, a qual resultou da assinatura de um protocolo entre a 

Câmara municipal e a Fundação Bracara Augusta. 

d) Projeto Erasmus + “A Participação Juvenil, o Associativismo e a Cidadania Europeia” –  PARTICIPA + - foi 

comunicado aos Conselheiros a proposta de alteração de parcerias à Agência Nacional Erasmus +.  

e) Apresentação da Associação BONAE SPEI, inscrita no RNAJ, recenseada na Base de Dados do   

Associativismo Juvenil e que passa a integrar o Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz, nos 

termos da alínea d) do artº 4º do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude e da Lei nº 6/2012, de 

10 de fevereiro. 

 

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

pela Câmara Municipal às Associações Juvenis, em 2017, no âmbito do nº 3 do artº 8 do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo Juvenil - relativamente a este ponto o Vereador informou que cinco 

Associações Juvenis formalizaram a respetiva candidatura, foi feita a respetiva análise/avaliação e 

decorrido o período de consulta pública das mesmas, sem que tenha havido quaisquer reclamações é 

necessário a emissão de parecer não vinculativo, por parte do CMJFF. De seguida elencou as  Associações 

Juvenis que se candidataram e o valor monetário a atribuir, a saber: Agrupamentos de Escuteiros do Corpo 

Nacional de Escutas: Agrupamento Nº 235 Marítimos da Figueira da Foz, a que correspondeu o valor de 

2.174,00 euros; o Agrupamento Nº 1903 de Lavos, a que correspondeu o valor de 2.065,00€, Agrupamento 

1215 de Tavarede,  a que correspondeu o valor de 2.065,00€ e ao Corpo Nacional de Escoteiros: Grupo de 

Escoteiros Nº 10 da Figueira da Foz, a que correspondeu o valor de 1.957,00€ e  o Grupo de Escoteiros 207 

de Buarcos, no valor de 1.739,00€.  

A este propósito o Conselheiro Carlos Vitória pediu o adiamento deste ponto da ordem de trabalhos para a 

reunião seguinte, em virtude de não lhe terem sido facultados os documentos para análise e apreciação da 

proposta de apoio financeiro às associações juvenis. Para que não fosse necessário o adiamento deste 

ponto o Presidente do Conselho, Vereador Dr. António Tavares explicou quais os critérios tidos em conta 

na análise técnica das respetivas candidaturas, a pontuação obtida, informando ainda qual o período de 
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consulta pública dos interessados. Acrescentou ainda que não foi apresentado qualquer reclamação e que 

os Conselheiros ao emitir parecer não vinculativo fazem-no com base nos documentos produzidos pelos 

técnicos afetos aos serviços. 

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

apoios financeiros às Associações Juvenis, cuja proposta será apreciada pela Câmara Municipal. 

Aprovada por unanimidade. 

4) Outros Assuntos - neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes propostas: 

4.1 Proposta apresentada pelo Presidente da Juventude Popular para alteração da designação de 

“Juventude Centrista” para “Juventude Popular”, cuja denominação se encontra no Anexo 1 do 

Regulamento do Conselho Municipal da Juventude da Figueira da Foz e ainda a retificação do ponto 2 

do artº 15º, que por lapso onde se lê a), e) e F) se deveria ler a), d) e e). 

4.2 Proposta de reflexão sobre a pertinência da constituição de uma Comissão Permanente do Conselho 

Municipal de Juventude, conforme definido no seu regimento – assunto a retomar na reunião 

seguinte. 

O assunto foi submetido à votação do Plenário, tendo os Conselheiros aprovado, por unanimidade, as referidas 

propostas, sendo que a proposta referida no 4.1 foi remetida para apreciação/deliberação, pela Câmara 

Municipal. 

Aprovada 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) 

 

 

 


