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Município da Figueira da Foz 
Conselho Municipal da Juventude da Figueira da Foz 

 

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

Ata fevereiro /2019 

 
 

LOCAL: Paço de Tavarede---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DATA: 01 de fevereiro de 2019-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ABERTURA DA REUNIÃO: Dezassete horas e trinta minutos------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DE TRABALHOS: 

1) Informações; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

2) Tomada de Posse dos Representantes designados pelas Associações de Estudantes; --------------------------------- 

3) Composição do CMJFF – aprovação do Anexo 2 ao Regulamento do CMJFF, nos termos do n.º 2 do art.º 4.º; 

4) Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento 2019, nos termos da alínea b) do nº 1 do artº 7º da Lei 

6/2012, de 10 de fevereiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Apresentação de propostas concernentes a políticas locais de Juventude ao Conselho Municipal da Juventude 

pelo Representante da Associação Juvenil da Figueira da Foz; ----------------------------------------------- 

6) Informações do Representante do CMJFF no Conselho Municipal de Educação sobre a reunião de 27 de junho 

de 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Apresentação de propostas ao Conselho Municipal da Juventude pelo Representante da Juventude Popular; 

8) Eleição da Comissão Permanente e respetivo Presidente, nos termos do artº 17º do Regulamento do CMJFF 

e da Lei nº 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei 6/2012, de 10 de fevereiro. -------------------------------- 

9) Aprovação das Atas: 

9.1 – Ata da Reunião Ordinária de 01 de fevereiro de 2018; ------------------------------------------------------------------ 

9.2 – Ata da Reunião Extraordinária de 11 de maio de 2018. ----------------------------------------------------------------- 

10) Outros Assuntos. 

 
A PRESIDENTE DO CMJFF DEU INÍCIO AOS TRABALHOS: --------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente do CMJFF, Vereadora Mafalda Azenha agradeceu a presença dos Conselheiros e informou que, 

procurando imprimir uma nova dinâmica às reuniões do CMJFF, com a seriedade e a informalidade que uma reunião 

composta por jovens merecia ter, convidou o Dr. Fernando Cardoso para estar presente na reunião, como facilitador 

de algumas dinâmicas de educação não formal. Esclareceu que este tipo de dinâmicas já acontece, com sucesso, 

noutros Conselhos Municipais de Juventude, como por exemplo o de Braga, pretendendo-se tornar o Conselho 

Municipal de Juventude da Figueira da Foz mais dinâmico e interessante, para todos, sem que ninguém se sinta 

inibido, todos possam participar e tragam novas propostas e ideias, para serem debatidas e aplicadas. ------------------- 

Como representante do Executivo, cabe-lhe ouvir as sugestões/propostas dos Jovens, dar conhecimento das mesmas 

aos colegas do Executivo e, consequentemente, tomar as medidas e políticas necessárias para a resolução dos 

problemas apontados, tendo em conta as atribuições e competências da Autarquias Locais. --------------------------------- 
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Feita esta introdução, deu início à Ordem de Trabalhos, a saber:---------------------------------------------------------------------- 

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

1.1- Perante a presença de novos membros, para tomar posse, a Presidente explicou o que é o Conselho 

Municipal de Juventude, enquanto Órgão, a respetiva composição, os objetivos a atingir, sendo o mesmo o local 

próprio para apresentação de propostas e debate dos problemas que considerem existir, tendo em vista a 

melhoria de vida dos Jovens Figueirenses. Os Jovens foram indicados pelas Associações de Estudantes Dr. 

Joaquim de Carvalho, Dr. Bernardino Machado, Cristina Torres, Escola Profissional e Intep, Grupo de Escoteiros 

207, Grupo de Escoteiros 10, Agrupamento de Escuteiros 235, Marítimos da Figueira da Foz, Agrupamento de 

Escuteiros 1391 de Lavos, Agrupamento de Escuteiros 1321 de Vila Verde e Juventude Social Democrata. Após 

a respetiva apresentação procederam à assinatura do Termo de Posse. ---------------------------------------------------- 

1.2- Prosseguiu informando os presentes que o Conselho Nacional da Juventude, em parceria com o Município 

da Figueira da Foz, realizou nos dias 15 e 16 de novembro, junto de 90 alunos/as, diversas sessões nas Escolas 

Secundárias Dr. Joaquim de Carvalho, Dr. Bernardino Machado, Cristina Torres, com o objetivo de debater o tema 

dos Direitos Humanos, no ano em que a Carta Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos de existência. 

O repto lançado aos/às jovens cidadãos/ãs, pelos/as facilitadores/as do Conselho Nacional da Juventude foi, não 

só, dar a conhecer a Carta Universal dos Direitos Humanos, o contexto que ela foi assinada, a sua importância 

para a paz e coesão social, mas sobretudo auscultar os/as mesmos sobre que direitos nela incluiriam, caso fosse 

reescrita nos nossos dias. Destes, 20 Jovens participaram no Encontro Nacional que se realizou de 12 a 14 de 

dezembro 2018, no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais, Município que foi a Capital Europeia da 

Juventude em 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3 - Deu conhecimento que a Câmara Municipal, em parceria com a Associação Cultural Bonae Spei, 

organização de acolhimento do Jovem Voluntário Florean, de nacionalidade Belga, a cumprir um programa de 

Voluntariado na Figueira da Foz por um período de um ano, realizou uma campanha de sensibilização e 

informação junto  dos Jovens estudantes das Escolas Secundárias Dr. Joaquim de Carvalho e Dr. Bernardino 

Machado, para divulgação do programa Erasmus + e outras  oportunidades europeias.----------------------------------- 

Antes de passar para o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, a Presidente do Conselho perguntou aos 

Conselheiros se tinham alguma informação que quisessem partilhar com os restantes elementos, pelo que 

intervieram os seguintes Conselheiros: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• A Representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Bernardino Machado, elencou as 

atividades previstas, ao longo do ano, como a Comemoração do Dia dos Namorados, o Concurso de 

Fotografia, os Torneios Inter-escolas, entre outras.------------------------------------------------------------------------- 

• O Representante da Associação Juvenil da Figueira da Foz deu nota de duas atividades que iriam promover, 

em finais de fevereiro/início de março, como o encontro/debate sobre temas das áreas da Educação, 

Emprego, Mobilidade, com destino aos alunos das Escolas Secundárias, cujas conclusões/propostas seriam, 

posteriormente, apresentadas à Câmara Municipal; promoção de sessões sobre Ciência Política e 
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funcionamento das Instituições políticas europeias, sensibilizando os alunos para a importância da 

participação cívica, consciência política e participação eleitoral. A este propósito, a Dra. Mafalda Azenha 

explicou aos Jovens que ao integrar o Órgão do CMJFF estavam a fazer política, não partidária, mas política 

de cidadania, pois estavam a trabalhar em prol da comunidade/sociedade e de um objetivo comum, que são 

as políticas da Juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• O Representante da Juventude Social Democrata apresentou-se, saudou a presença de “tantos Jovens”, a 

equipa da Câmara Municipal e a Presidente do Órgão, pelo facto de estar a dar o seu contributo para manter 

ativo o CMJFF, pois em seu entender era neste Órgão que deveriam ser apresentadas as propostas de 

atividades, a realizar em 2019, bem como as propostas de políticas para a Juventude. Saudou, ainda, o novo 

formato com a introdução de dinâmicas de grupo, que permitiam “quebrar o gelo” e aumentar a interação 

e integração dos novos elementos, bem como o local de realização das mesmas, embora, em sua opinião, 

algumas reuniões do CMJFF deveriam continuar a ser realizadas no Salão Nobre da Câmara Municipal.----- 

• O Representante do Grupo 10 da Associação de Escoteiros da Figueira da Foz, deu conhecimento da 

atividade “Passo a Passo”, organizada pela Associação de Escoteiros da Região Centro, que se realizaria no 

dia 23 de fevereiro, na Praia de Buarcos, com a participação de cerca de 250 Jovens, oriundos de toda a 

Região Centro. Esta consistiria na limpeza da praia, construção de cestos para recolha do lixo e placards 

para sensibilização da comunidade, em prol do Ambiente. Aproveitou para comunicar que iriam precisar 

do apoio da Câmara Municipal, através da oferta de lembranças, apoio logístico, transporte de varas da 

Serra da Boa Viagem para Buarcos, com vista à construção de caixotes do lixo e à cedência de barrotes para 

a construção de painéis de sensibilização ao Ambiente. A Vereadora da Juventude deu conhecimento da 

necessidade de enviar pedido de apoio logístico à Câmara Municipal para esse efeito.--------------------------- 

• O Representante da Juventude Comunista Portuguesa, apresentou-se e informou que a camarada Ana 

Ramoa seria a sua substituta nas reuniões do Conselho, sempre que estas coincidissem com o seu horário 

de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• O Representante da Juventude Popular começou por apresentar um pedido de desculpas por ter chegado 

atrasado à reunião, mas era habitual as mesmas começarem meia hora depois, por falta de quórum, tendo 

manifestado o seu contentamento pela afluência de jovens à mesma, “ótima mudança”. Incentivou, ainda, 

os Conselheiros a apresentar propostas de atividades, à semelhança do que faz a Juventude Popular. ------ 

Os Representantes tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, o Dr. Fernando Cardoso deu início às dinâmicas de grupo, as quais tiveram como objetivo a construção 

e a coesão do grupo, a apresentação e o debate dos problemas existentes no Município da Figueira da Foz, bem 

como a indicação de contributos para a sua resolução, através de medidas/políticas a tomar pelo Município. 

Anexam-se as conclusões à presente Ata. 

Neste âmbito, o Conselheiro da JSD lançou o desafio a todas as Associações que compõem o Conselho, para que 

fossem apuradas as potencialidades e os constrangimentos de cada uma, bem como às Juventudes partidárias, para 

que despissem as cores políticas e, em conjunto, encontrassem uma forma de cativar os jovens para o interesse 
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público, sensibilizando-os para a política de cidadania e para a importância do seu voto, como cidadãos. 

2) Tomada de Posse dos Representantes designados pelas Associações Juvenis-------------------------------- 
 

3) Aprovação do anexo 2 ao Regulamento do CMJFF, nos termos do n.º 2 do art.º 4.º: ---------------------- 

Após a assinatura do Termo de Posse pelos novos elementos, foi colocada à consideração de todos, para aprovação, 

a nova composição do CMJFF – Anexo 2 ao Regulamento do CMJFF, nos termos do n.º 2 do art.º 4.º, a qual foi aprovada 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento 2019, nos termos da alínea b) do nº 1 do artº 

7º da Lei 6/2012, de 10 de fevereiro: ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Plano de Atividades da Área da Juventude e respetivo Orçamento, para o ano de 2019, foi apresentado pela Dra. 

Helena Silva, tendo a este propósito a Presidente do Órgão informado que, por lapso, o CMJFF não tinha emitido 

parecer sobre aqueles documentos, ao que o Conselheiro Bruno Menezes, apelou para que não voltasse a acontecer, 

pois com a eleição da Comissão Permanente, o Órgão teria condições para funcionar e emitir pareceres. Conclui, 

manifestando a sua disponibilidade para cooperar no que fosse necessário. ------------------------------------------- 

Os Representantes tomaram conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Eleição da Comissão Permanente e respetivo Presidente, nos termos do artº 17º do Regulamento 

do CMJFF e da Lei nº 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei 6/2012, de 10 de fevereiro: 

Para o efeito, a Vereadora Mafalda Azenha sugeriu a alteração da Ordem de Trabalhos no sentido de se proceder à 

eleição da Comissão Permanente, pois, em sua opinião, a maior ou menor dinâmica do Órgão resulta do papel e das 

atividades que a Comissão Permanente consiga realizar, já que o Plenário só reúne 4 vezes por ano. Sendo a 

Comissão Permanente um Órgão mais pequeno, poderia reunir com maior frequência, trazendo para o Plenário as 

propostas já debatidas para apreciação. Explicou que, no ano transato, o Plenário decidiu reduzir o número de 

elementos que compunham a CP, passando de 7 para 5, tendo sido eleitos apenas os Representantes dos  

Esco/cuteiros – Rita Afonso e o Representante das Associações Juvenis inscritas no RNAJ, Daniel Sopas, faltando 

eleger os 2 Representantes das Juventudes Partidárias e um Representante das Associações de Estudantes. --------- 

A este respeito, o Conselheiro Bruno Menezes lamentou, ainda, a não presença dos deputados da Assembleia 

Municipal na reunião do CMJFF, referindo-se ao abandono do CMJFF, por parte daqueles. Esta opinião foi 

corroborada pelo Conselheiro da Juventude Popular que realçou, como exceção a habitual presença da Dra. Silvina 

Queiroz nas reuniões do Órgão, cuja presença muito lhe agradava, apesar de esta se encontrar ausente. Antes de se 

proceder à eleição dos representantes, sugeriu ainda que fosse votada a proposta de alteração do Regimento do 

CMJFF, apresentada pela Juventude Popular. A este propósito, a Presidente do Conselho lembrou que nas reuniões 

anteriores tinha sido combinado que a alteração do referido Regimento deveria resultar de uma proposta emanada 

pela Comissão Permanente, logo que fosse eleita, porque é o Órgão próprio para analisar e debater os prós e os 

contras, e depois trazer uma proposta já definida, para aprovação do plenário. Por sua vez, o Conselheiro Diogo Lima 

corroborou a opinião da Presidente, já que alguns dos membros, ora indicados pelas Associações, nem sequer 

tinham conhecimento do referido Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, deu-se início à eleição, por voto secreto, de um Representante das Associações de Estudantes para a 
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Comissão Permanente, seguindo-se a eleição dos dois representantes das Juventudes Partidárias tendo sido eleitos: 

• Guilherme Coelho – eleito como Representante das Associações de Estudantes; ---------------------------- 
 

• Bruno Menezes e Carlos Vitória – eleitos como Representantes das Juventudes Partidárias--------------- 
 
Terminada a eleição para a Comissão Permanente, a Vereadora formulou votos de bom trabalho, bem como a 

disponibilidade para receber contributos, para outras atividades a realizar. ----------------------------------------------------- 

De seguida, antes de dar a palavra aos Conselheiros da Juventude Popular e Associação Juvenil da Figueira da Foz, a 

Vereadora sugeriu que se procedesse à aprovação das Atas, esclarecendo os Conselheiros que quem não tivesse 

estado presente na reunião, não participaria da votação, nos termos do Código de Procedimento Administrativo.--- 

• Ata da Reunião Ordinária de 01 de fevereiro 2018 – o Conselheiro da Juventude Popular, Carlos 

Vitória, chamou a atenção que a Ata em apreço não indicava o número de votos Aprovados, Contra 

e de Abstenção, pelo que ficou decidido, doravante, registar o número de votos a favor, o número de votos 

contra e o número de abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ata da Reunião Extraordinária de 11 de Maio 2018 - o Conselheiro da Juventude Popular informou 

faltar na Ata a indicação da votação do Requerimento nº 4, que tinha sido reprovado, bem como a questão 

que colocou à Vereadora relativa à Comboiada, tendo o Plenário concordado com a respetiva inclusão na 

referida Ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As Atas foram aprovadas por unanimidade, com a introdução das alterações propostas pelo Conselheiro da 

Juventude Popular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Atendendo ao adiantado da hora, a Presidente do Conselho colocou à consideração dos presentes a realização de 

uma reunião extraordinária para apresentação e discussão das propostas a apresentar pelos Conselheiros da 

Juventude Popular e Associação Juvenil da Figueira da Foz, a realizar nos dias 7 ou 8 de março, tendo a proposta sido 

aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6) Informações do Representante do CMJFF no Conselho Municipal de Educação sobre a reunião de 27 

de junho de 2018:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como Representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação, o Conselheiro Carlos 

Vitória explicou que tinha como incumbência apresentar as propostas deste Órgão ao Conselho Municipal de 

Educação, pelo que, logo que recebeu a convocatória para o Conselho Municipal de Educação, enviou-a a todos os 

Conselheiros para terem conhecimento. À data, tinha sugerido que se realizasse uma reunião para apresentação e 

debate das propostas a apresentar, a qual não se realizou. Assim, como a única proposta/contributo que recebeu 

foi a da Juventude Popular, foi aquela que apresentou no Conselho Municipal de Educação. ------------------------------- 

Uma vez que entretanto se iria realizar outra reunião do CME, o representante reiterou o pedido de propostas para 

apresentar naquele Órgão, tendo a Vereadora disponibilizado uma sala, no Paço de Tavarede, para que os 

Conselheiros discutissem a Ordem de Trabalhos e as propostas a apresentar, em sede de reunião do Conselho 

Municipal de Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A este respeito, o Conselheiro da Juventude Socialista interveio dizendo que esteve a ver os mails, e, de facto, 

nenhum dos Conselheiros contribuiu com qualquer proposta para o Conselho Municipal de Educação, mas também 
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nenhum dos mesmos se pronunciou positiva ou negativamente em relação à Ordem de Trabalhos. Contudo, o Carlos 

Vitória levou preparado para o Conselho Municipal de Educação uma Declaração de Voto, em nome do CMJFF, sem 

que a mesma refletisse a opinião do plenário, mas a sua vontade pessoal. Se era sua intenção apresentar uma 

Declaração de Voto, porque não a deu a conhecer aos outros Conselheiros, enviando-a por email, para que os 

mesmos se pronunciassem?!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A este propósito, também, o representante da Associação Bonae Spei acrescentou que o Conselheiro Carlos Vitória 

deveria ter-se abstido e não votado contra, já que alguns Conselheiros não se reviam naquela Declaração de Voto. 

Por sua vez, o Conselheiro da JSD perguntou ao Conselheiro Carlos Vitória se tinha pedido a orientação de Voto aos 

restantes Conselheiros, relativamente à Ordem de trabalhos, ao que o mesmo respondeu que apresentou a proposta 

da Juventude Popular por ter sido a única remetida. Acrescentou, ainda, que sempre esteve e estará disponível para 

apresentar as Declarações de Voto representativas do CMJFF, mesmo que estas sejam contra a orientação de Voto 

da Juventude Popular, pois no Conselho Municipal de Educação é Representante do Conselho Municipal de 

Juventude e não da Juventude Popular. Por sua vez, o representante da JSD apelou para que houvesse uma posição 

de consenso do CMJ, de modo a que se possa falar a uma única voz. -------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, o Dr. Alexandre Nunes, enquanto dirigente da Divisão de Educação e Assuntos Sociais, explicou ao 

Conselheiro Carlos Vitória que a imagem do CMJFF no CME ficou deturpada porque os Diretores dos Agrupamentos 

e da Escola não Agrupada não conseguiram compreender o Voto Contra do Representante dos Jovens, no que se 

refere, por exemplo, à atribuição gratuita dos livros escolares do 1º CEB, previstos na Lei, mas também dos que não 

estão previstos, como é o caso das fichas de atividades aos alunos do Escalão A e um livro de fichas do Escalão B, à 

escolha dos Agrupamentos; a questão da linguagem inclusiva, que já é mais ou menos consensual, mas que 

acreditava que se fosse trazida ao Conselho Municipal de Juventude seria outro o sentido de Voto; o tom usado ao 

dirigir-se aos Diretores dos Agrupamentos “não são donos e senhores para decidirem a que horas são as carreiras”, 

mas a verdade é que há anos que são aqueles que fazem horários, e, não será fácil  conciliar horários de professores 

com as salas existentes, com o número de alunos matriculados, com as turmas e os horários das transportadoras. 

Este é o tipo de narrativa que dá uma má imagem dos Jovens e, pior, dá uma má imagem do Conselho Municipal de 

Juventude e os restantes Conselheiros não merecem a imagem passada; o modo como se dirigiu ao Vereador do 

Pelouro, afirmando que a Câmara Municipal  “lava daqui as mãos”, quando  a Câmara Municipal presta serviços, sem 

estarem previstos na lei: transporte de alunos com deficiência -1º CEB e Jardins de Infância; pagamento dos passes 

escolares aos alunos do ensino secundário: escalão A -100% e escalão B - 75%, substituindo-se aos próprios 

Encarregados de Educação. Conclui afirmando que os Conselheiros do CME tinham dificuldade em perceber como é 

que o Conselheiro Carlos Vitória, sendo um jovem, não era sensível a estas questões. --------------------------------------- 

Na dinâmica de grupo realizada, percebeu-se que um dos problemas apontados pelos Jovens era a rede deficitária 

de transportes do Município. Este foi também um problema apontado por todas as freguesias do Município, 

aquando do levantamento efetuado para a elaboração do Diagnóstico Social. Contudo, a rede de transportes não é 

um problema dos transportes escolares é um problema de rede deficitária de transportes, cujas carreiras não são 

públicas, são redes concessionadas a empresas transportadoras privadas. Contudo, em virtude da Lei ter sido 

recentemente alterada, seria a CIM-Região de Coimbra que passaria a ser a autoridade de transportes. A expetativa 
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era que esta nova assunção de responsabilidades pela CIM viesse suprir algumas lacunas/défices da atual rede de 

transportes e, consequentemente, melhorar a rede de transportes escolares. ------------------------------------------------- 

Por fim, o que pretendeu realçar o Chefe daquela Divisão foi que algumas das posições assumidas pelo representante 

do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação poderiam não ser partilhadas pelos demais 

Conselheiros, que o Carlos Vitória representava, e que deveriam ter conhecimento dessas posições, para que se 

pudessem pronunciar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, o Representante do CMJFF no CME justificou o Vota Contra, em relação aos seguintes pontos:------------ 

• Plano de Transportes - argumentou que muitos dos Conselheiros presentes, com exceção dos 

representantes das transportadoras manifestaram o seu descontentamento com o Plano de transportes. 

Apesar disso, votaram favoravelmente, não tendo sido este o seu entendimento. Como representante do 

CMJ votou contra, porque não concordava e entendeu que deveria ter havido um esforço maior, por parte 

das transportadoras, estabelecimentos de Ensino e Município para retificar horários, pondo fim a longas 

esperas e a deslocações a pé, por parte dos alunos da estação do caminho de ferro até à Escola Secundária 

de Cristina Torres, por exemplo. Antes da apresentação do Plano de Transportes dever-se-iam ter realizado 

reuniões parciais para encontrar soluções para as grandes questões. ------------------------------------------------ 

• Em relação à Igualdade de Género – a única recomendação rebatida foi a da linguagem inclusiva, 

que previa não marcar género. Na própria língua portuguesa, como comprovado cientificamente, o género 

marcado é o género feminino o género não marcado é o género masculino. Estar a seguir uma ideologia 

que vai contra a língua portuguesa é um absurdo. Discorda da alteração da linguagem de género porque 

a língua portuguesa científica é universal, comum, não é erudita e é para todos, pobres ou ricos. ------------ 

• Em relação aos Cadernos de Atividades para os alunos votou contra, porque consultou as verbas 

despendidas, no ano anterior, e chegou à conclusão que no ano letivo 2018/2019 se iria gastar menos 

dinheiro, logo entendeu que deveriam ser contemplados não apenas os alunos do escalão A, mas também 

os do escalão B, beneficiando mais alunos e mais famílias Figueirenses, em vez de poupar dinheiro.--------- 

Por fim, o representante da Associação Juvenil da Figueira da Foz, Luís Marques pediu a palavra para lamentar que se 

tivessem desperdiçado 25 minutos a discutir o modo como se deveriam elaborar as Atas. Em seu entender, discutir 

Atas afasta os Jovens destas reuniões, “os resistentes são muito poucos”, em vez de se apresentar/discutir e aprovar 

propostas de Atividades e Ações para a Juventude. Elogiou o novo formato das reuniões e lamentou não ter 

apresentado as Propostas da Associação Juvenil da Figueira da Foz, que terão que ficar para uma outra reunião, face 

à hora tardia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em termos de nota final, o Conselheiro da JSD corroborou a opinião do Presidente da AJFF, relativo ao novo formato 

das reuniões afirmando que a presença dos Jovens nestas reuniões é fundamental, pelo que é necessário motivar e 

funcionar como uma equipa, não podendo a reunião ficar reduzida às Juventudes partidárias, devendo os seus 

membros ser mais proativos. Sugeriu, também, que a próxima reunião extraordinária voltasse a ter o formato antigo, 

para se proceder à discussão das propostas para a área da Juventude. ------------------------------------------------------------ 

Assim, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata 

e se anexa a folha de presenças, assinada por todos os Conselheiros que nela participaram.------------------------------ 
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Município da Figueira da Foz 
Conselho Municipal da Juventude da Figueira da Foz 

 

A Presidente do Conselho Municipal da Juventude da Figueira da Foz 

 

Mafalda Azenha 

(Por delegação de competências nos termos do Despacho n.º 46-PR/2017, de 30 de outubro, do Presidente 

da Câmara Municipal da Figueira da Foz e Edital n.º 161/2017, de 31/10/2017) 

 


