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

ATA julho/2019 

 

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

DATA: 04 de julho de 2019--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DE TRABALHOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Projeto Relações in: Igualdade no Namoro – Manual de Educação de Pares para a Erradicação da Violência 

no Namoro – sensibilização/debate com os Conselheiros e Dirigentes das Associações Juvenis do Município, 

com vista à promoção de uma cultura de relações de intimidade não violentas entre jovens. ---------------------- 

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

Associações juvenis, em 2019, nos termos do nº 3 do Art.º 8º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo Juvenil, publicado no D.R. 2ª série nº 43 de 2 de março de 2016. --------------------------------------- 

3) Apreciação e votação das propostas a apresentar, ao CMJFF, pelo Conselheiro representante da 

Associação Juvenil da Figueira da Foz. --------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Informações do Representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação 

sobre a reunião do 06 de fevereiro de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Apreciação e votação das propostas, abaixo indicadas, a apresentar ao CMJFF pelo Conselheiro 

representante da Juventude Popular. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• “Criação de uma bolsa de Mérito Universitário” --------------------------------------------------------------------- 

• “Criação de um cheque Cultura Jovem” -------------------------------------------------------------------------------- 

• “Criação de um cheque Desporto Jovem” ------------------------------------------------------------------------------ 

• “Estudo sobre as migrações dos Jovens do Concelho”. ------------------------------------------------------------- 

6) Apreciação/votação de Atas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1 – Ata da Reunião Ordinária de 01 de fevereiro de 2019; -------------------------------------------------------------------------- 

6.2 – Ata da Reunião Extraordinária de 19 de março de 2019. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

A Presidente do CMJFF, Vereadora Mafalda Azenha deu as boas vindas a todos os Conselheiros, agradecendo a sua 

presença e disponibilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, apresentou a convidada, Dra. Cláudia Múrias da Associação Portuguesa Cidadania Ativa, entidade que 
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em parceria com a CIM – Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, estava a promover o Projeto 

Relações In: Igualdade no Namoro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) O Projeto Relações in: Igualdade no Namoro tencionava promover uma cultura de relações de intimidade não 

violentas entre Jovens, partindo da desconstrução dos 13 mitos identificados na campanha: “Namoro Violento não 

é Amor”, promovida pela CIG em 2008 e elaborar um Manual de Educação de Pares, num processo participado com 

intervenientes representativos dos públicos alvo. --------------------------------------------------------------------------------- 

O projeto envolvia duas Atividades: Atividade 1 - elaboração de recursos técnico- pedagógicos e Atividade 2 – 

ações de sensibilização/workshops. Pretendia-se auscultar/sensibilizar profissionais das áreas da igualdade, 

educação e juventude das Autarquias locais - Figueira da Foz e Lousã, designadamente profissionais das áreas de 

Ação Social – Conselho Local de Ação Social, jovens do Ensino Secundário, Grupo Ativo Comunitário Cigano, Jovens 

dirigentes das Associações Juvenis e/ou representantes no Conselho Municipal de Juventude, com vista à criação de 

novos instrumentos e/ou abordagens e o aperfeiçoamento de metodologias já existentes, no intuito de os adequar 

ao contexto (formal e não formal), elaborando um Manual de Educação de Pares, num processo participado, 

desconstruindo a violência nas relações de namoro, com recurso à metodologia de educação de pares, numa 

perspetiva de género, baseadas na aprendizagem experiencial.----------------------------------------------------------------------- 

O trabalho em parceria permitia-lhe ouvir várias vozes sobre a adequação e pertinência das atividades propostas, 

contribuindo para corrigir eventuais viés que os materiais pudessem conter. ----------------------------------------------------- 

Assim, procurou saber como é que os dirigentes das Associações Juvenis presentes trabalhavam com os Jovens 

associados a temática da Violência no Namoro, os direitos e os deveres, as relações interpessoais, a igualdade, o 

espirito de cidadania, a democracia, a liderança, tendo percebido que algumas Associações Juvenis planeavam 

atividades de educação não formal, como os seus associados Jovens,  designadamente:  Grupos  de Escoteiros  Nº 

10, Associações de Estudantes de Cristina Torres, Bonae Spei – Associação Cultural, no âmbito das atividades 

previstas pelas próprias Associações.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Associações Juvenis, em 2019, nos termos do nº 3 do Art.º 8º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo Juvenil, publicado no D.R. 2ª série nº 43 de 2 de março de 2016. ------------------------------------------- 

Em relação a este ponto da Ordem de Trabalhos, a Dra. Mafalda Azenha informou os presentes do seguinte: ------------- 

• o período em que decorreram as candidaturas ao RMAAJ (2 a 31 de janeiro de 2019); -------------------------------- 

• o número de Associações juvenis que apresentaram candidatura (nove associações juvenis); ----------------------- 

• a pontuação obtida, de acordo com os critérios definidos no Regulamento de Apoio ao Associativismo 

Juvenil; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 

• o período de consulta pública dos resultados obtidos (6 a 10 de maio), sem que tivesse havido quaisquer 

reclamações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A este propósito a dirigente do Grupo 10 questionou o motivo pelo qual a sua Associação Juvenil não obteve a 

pontuação máxima em alguns itens, em comparação com a Bonae Spei – Associação Cultural, de modo a que na 

próxima candidatura a Associação Juvenil pudesse obter a pontuação total. A resposta à questão foi dada pela 

Técnica da Subunidade Orgânica Juventude e Desporto, que explicou que a diferença de pontuações era relativa ao 

número de jovens envolvidos nas atividades promovidas, uma Associação Juvenil mais virada para os próprios 

associados e a outra para os alunos dos estabelecimentos de ensino interessados em programas europeus, como o 

Programa Erasmus + ou o Programa Corpo Europeu de Solidariedade.-------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito ao item que pontua a colaboração com a Autarquia, a dirigente do Grupo 10 propôs que o 

Serviço de Juventude planeasse, anualmente, com as Associações Juvenis o tipo de apoio que vai necessitar, para 

que não sejam sempre as mesmas a colaborar com a Autarquia, e, consequentemente, a beneficiar da pontuação, 

neste item. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, o Conselheiro Daniel Sopas questionou a verba prevista em Plano de Atividades para as Associações  Juvenis 

em comparação com a verba gasta na Gala do Desporto, a cuja questão a Vereadora respondeu não serem 

iniciativas comparáveis e que o valor atribuido em 2019, às Associações Juvenis aumentara consideravelmente, 

passando de 10.000€ para 20.000€.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, o Conselho Municipal da Juventude deu parecer positivo aos apoios financeiros a atribuir às nove 

associações juvenis do Município candidatas ao RMAAJ. O Conselheiro Carlos Vitória ausentou-se da votação, pelo 

facto de integrar os Órgãos de uma das Associações Juvenis beneficiadas. -------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade com a ausência do Conselheiro Carlos Vitória. ----------------------------------------------------- 

3 ) Apreciação e votação das propostas a apresentar, ao CMJFF, pelo Conselheiro representante da Associação 

Juvenil da Figueira da Foz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para apresentação do Ponto 3, a Presidente do Conselho deu a palavra ao Representante da Associação Juvenil da 

Figueira da Foz, o Conselheiro Luís Marques, cujas propostas se encontram em documento anexo (Anexo 1). ----------

Das diversas medidas elencadas na Proposta, o Conselheiro deu especial ênfase à criação da Casa da Juventude, 

enquanto espaço sede para as diversas Associações Juvenis. Referiu que não teria que ser um edifício novo, mas que 

poderia funcionar num local adaptado, como a sala multiusos, sita no Paço de Tavarede, que já se encontrava 

equipada com uma mesa de reuniões e um armário, no qual pudessem ser guardados dossiers das diversas 

associações juvenis sem sede própria. Esclareceu que, na sequência da sugestão dada pela Vereadora, ele próprio já 

tinha abordado pessoalmente alguns dirigentes das coletividades, designadamente as que estavam sedeadas no 

Sítio das Artes, para partilha de espaço (uma sala), mas sem êxito. O conceito que as coletividades tinham dos 

Jovens é que estes “partem tudo”, o que era de lamentar, pois as coletividades queixavam-se da falta de Jovens na 

direção e nas atividades, mas com esta mentalidade não seria possível. As coletividades não estavam disponíveis 

para dividir espaços, o que em sua opinião era inadmissível, pois o espaço era pertença da Autarquia. Em seu 

entender caberia ao Município encontrar uma solução, de modo a implementar uma maior dinâmica às Associações 

Juvenis, criando condições para que as mesmas pudessem fazer atividades conjuntas e um trabalho em rede. --------- 
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A representante do Grupo 207 sugeriu que contactassem a Sociedade 10 de agosto, pois entendia que haveria 

recetividade por parte dos órgãos desta coletividade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Neste âmbito, o Conselheiro Carlos Vitória acrescentou a possibilidade da Casa da Juventude poder prestar um 

conjunto de serviços às Associações Juvenis do Município, como apoio jurídico, serviços administrativos e de 

secretariado ou, caso não fosse viável a construção da referida Casa da Juventude, sugeriu a eventualidade de 

cedência do “Coworking”, de modo a que aquele espaço pudesse também servir as Associações Juvenis do 

Município, nem que para isso tivesse que ser alterado o Regulamento do Mercado de Ideias.-------------------------------- 

Em resposta às propostas/sugestões dos Conselheiros Luís Marques e Carlos Vitória, a Vereadora Mafalda Azenha 

argumentou que a Casa da Juventude, em sua opinião, não traria mais Jovens ao Associativismo, não existindo no 

Município Associações Juvenis que justificassem o interesse público para a construção de uma Casa da Juventude. --- 

Acrescentou já ter conversado com o Luís Marques para que contactasse as Juntas de Freguesia e/ou as 

Coletividades da Zona Urbana, de modo a conseguir negociar a cedência de um espaço/sala para sediar a Associação 

juvenil. O Sítio das Artes já precisava de obras antes do Leslie e a tempestade veio agravar ainda mais a falta de 

condições do edifício. Por outro lado, havia também a intenção do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

protocolar o Sítio das Artes com a Câmara Municipal da Figueira da Foz, para a criação de um Centro de Formação 

Profissional, mas que aguardavam uma decisão a título definitivo. Por fim, no que dizia respeito ao Espaço de 

Coworking, em sua opinião, não via grande problema na cedência pontual da sala de reuniões. ----------------------------- 

Apreciação e Votação: da discussão deste ponto, acordou-se que não haveria uma votação, mas sim uma 

conclusão. Ou seja concluiu-se, por unanimidade, que o Conselho Municipal de Juventude deveria estar atento 

para encontrar um espaço municipal que pudesse servir as Associações Juvenis, como sede, facilitando o seu 

funcionamento e instalação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 ) Informações do Representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação sobre 

a reunião do 06 de fevereiro de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste ponto, o Conselheiro Carlos Vitória deu nota do que tinha acontecido na reunião do Conselho Municipal da 

Educação de 6 de fevereiro informando que tinha pedido aos seus pares para lhe enviarem propostas para 

apresentar em reunião do Conselho Municipal de Educação, até ao domingo anterior, à referida reunião,  mas 

apenas lhe tinha sido remetida a posição da Juventude Popular. Foi no próprio dia da reunião, de manhã, que 

recebeu todas as propostas o que obrigou a alterar o sentido de voto, calculado por média aritmética. Em sua 

opinião, o sentido de voto representou o parecer dos Conselheiros que se pronunciaram e tinha feito todos os 

esforços para representar o CMJFF no Conselho Municipal de Educação. Uma vez mais, apelou para que fossem 

apresentadas propostas para fazer ao Conselho Municipal de Educação, pois considerava que era esse o seu papel. -- 

Reforçando a opinião do Conselheiro Carlos Vitória, a Presidente do Conselho adiantou que essa era a atitude 

correta e que deveria continuar a auscultar os seus pares, quer relativamente ao sentido de voto, quer em relação 

às propostas a apresentar em nome do Conselho.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Face ao adiantado da hora a Vereadora propôs alteração da Ordem de Trabalhos, passando para os pontos 6 e 8 da 
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Ordem de trabalhos, a saber: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6) Aprovação das Atas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• 6.1 – Ata da Reunião Ordinária de 01 de fevereiro de 2019; ------------------------------------------------------------- 

• 6.2 – Ata da Reunião Extraordinária de 19 de março de 2019. ---------------------------------------------------------- 

Assim, colocou à consideração dos Conselheiros a aprovação daquelas e havendo sugestões de alteração, por parte 

do Conselheiro Carlos Vitória, foi proposto pelos Serviços que as mesmas fossem enviadas para que se procedesse à 

retificação das Atas, ficando a aprovação para a reunião seguinte. -------------------------------------------------------------------- 

8) Outros Assuntos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Neste ponto a Vereadora Mafalda Azenha deu feedback aos Conselheiros sobre uma das propostas apresentadas 

pelo CMJFF relativa ao alargamento do horário da Biblioteca Municipal, posta em prática no mês de junho, a título 

experimental. Os dados obtidos foram os seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------

No dia 27 de junho, data da elaboração do relatório, o movimento da Biblioteca Municipal tinha diminuído 

drasticamente, uma vez que tinha terminado a 1ª fase dos exames nacionais; -------------------------------------------------- 

• 80% dos alunos que frequentaram a Biblioteca Municipal, no mês de junho, eram do ensino 

secundário; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• O horário entre as 20H00 e as 23H00, às sextas feiras e sábados, não era justificável pelo baixo 

número de alunos que frequentava a Biblioteca naqueles dias, atendendo a que a capacidade da sala 

era de 26 lugares sentados e o número máximo de alunos registado foi de 10, até às 22H30. Ou seja, 

nem 50% da capacidade da sala foi ocupada; -------------------------------------------------------------------- 

• Segundo parecer da responsável pela Biblioteca Municipal, Dra. Emília Limede, o alargamento deste 

horário invalidava o funcionamento das Bibliotecas do Jardim e de Praia, no Verão, período em que 

eram muito procuradas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A este propósito, o Conselheiro Carlos Vitória lamentou que a Câmara Municipal aquando da alteração do horário 

da Biblioteca Municipal não tivesse esclarecido os utentes do autor da proposta, pois seria uma forma de dar a 

conhecer o trabalho feito pelo CMJFF. Acrescentou saber que houve grande resistência à alteração do horário e 

que tinha sido comunicado ao pessoal afeto que a proposta de alteração era da Juventude Popular/CDS, o que 

realmente foi muito desconfortável, lamentando que a Juventude Popular tivesse servido de bode expiatório. ------ 

Em resposta, a Vereadora mostrou-se surpreendida, disse desconhecer essa versão, mas reiterou a concordância 

com a proposta, pois caso contrário não teria sido enviada à Biblioteca Municipal. No que diz respeito à resistência 

à mudança considerou-a normal e no que se refere ao anúncio ao público da alteração do horário feito pela 

Biblioteca Municipal, esclareceu que foi feito sem que tivesse sido dado conhecimento ao Serviço de Juventude e 

quando se apercebeu já tinha sido divulgado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, o Conselheiro da Associação Juvenil da Figueira da Foz, Luís Marques, questionou a gestão da página  

da Loja Europa Jovem da Figueira da Foz, no Facebook, uma vez que na sua opinião a mesma só divulgava as 

atividades da Bonae Spei – Associação Cultural, esquecendo as iniciativas das outras associações juvenis, tendo-lhe 

sido explicado que aquela página servia fundamentalmente para a divulgação de informações relacionadas com o 
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espaço europeu, de oportunidades europeias e, mais especificamente, de atividades do Programa Erasmus+. 

Lembrou as Associações Juvenis que queiram divulgar os seus eventos o poderiam fazer no separador que existia 

para esse efeito, na Área da Juventude da página do Município, devendo, para tal, solicitar aos serviços de 

Juventude a referida divulgação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, várias questões foram colocadas pelo Conselheiro Carlos Vitória à Vereadora Mafalda Azenha, relativas 

ao Estádio Municipal, ao Festival Panda e ao Pavilhão do Clube Náutico da Naval, designadamente o motivo do 

atraso das obras do Estádio Municipal, o porquê de o evento ter sido realizado nos campos de relva sintética e o 

porquê de não se terem realizado as obras de beneficiação no Pavilhão do Clube Náutico da Naval, muito 

danificado pelo Leslie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 

A estas questões, a Vereadora respondeu que  o processo do Estádio Municipal tinha atrasado devido à 

impugnação do Concurso pelo 2º concorrente, o que obrigou a Câmara Municipal a esperar pelo trânsito em 

julgado; em relação ao Festival Panda, evento com destino aos mais pequenos e suas famílias, tinha um layout 

muito exigente, o que obrigou a que tivesse lugar nos campos de relva sintética, com a garantia de que seriam 

tomados todos os cuidados necessários para que a Relva não fosse danificada; em relação ao Pavilhão do Clube 

Náutico da Naval, não foram realizadas as obras porque o local seria alvo de um projeto de requalificação e 

embelezamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

5) Apreciação e votação das propostas, abaixo indicadas, a apresentar ao CMJFF, pelo Conselheiro representante da 

Juventude Popular: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• “Criação de uma bolsa de Mérito Universitário”;------------------------------------------------------------------
  

• “Criação de um cheque Cultura Jovem”;---------------------------------------------------------------------------- 
  

• “Criação de um cheque Desporto Jovem”; --------------------------------------------------------------------------
  

• “Estudo sobre as migrações dos Jovens do Concelho”.--------------------------------------------------------------- 
 

Relativamente à proposta de criação de um Cheque Cultura e Desporto Jovem, a Vereadora informou estarem os 

serviços a estudar a possibilidade de proporcionar mais descontos aos Jovens, através do Cartão Jovem Municipal. ------

Face ao adiantado da hora o Conselheiro Carlos Vitória propôs não apresentar as propostas naquela reunião, adiando-

as para a reunião seguinte do CMJFF. Todos os conselheiros presentes concordaram com a proposta, ficando este 

ponto adiado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

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. ------------------------------------------- 

 

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) 


