
 

 

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

1 

Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz (CMJFF) 

ATA março/2019 

 

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

DATA: 07 de março 2019 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

2) Apresentação de propostas relativas a políticas locais de Juventude ao CMJFF pelo Representante da 

Associação Juvenil da Figueira da Foz e pelo Representante da Juventude Popular; --------------------------------- 

3) Eleição do Presidente da Comissão Permanente, nos termos do nº 3 do artº 19º do Regulamento do CMJFF 

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

4) Outros Assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente do CMJFF deu início aos trabalhos:  

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

A Vereadora da Juventude, Dra. Mafalda Azenha, deu as boas vindas a todos os Conselheiros, agradecendo a sua 

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

a. Retirada da Proposta da AJFF da Ordem de Trabalhos: dada a ausência dos representantes da AJFF, 

informou a Vereadora que os mesmos solicitaram que a proposta que haviam apresentado ao CMJ para 

discussão e votação, fosse retirada da Ordem de Trabalhos e posteriormente inserida na Ordem de 

Trabalhos da próxima sessão do CMJFF; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Apresentação do novo Orçamento Participativo: após esta pequena introdução, passou a Presidente do 

CMJFF a apresentar o novo Orçamento Participativo da Figueira da Foz, que previa a alteração da idade 

mínima para participação no Orçamento Participativo, dos 18 anos para os 16 anos, a abolição das 

circunscrições territoriais e a instituição de dois processos paralelos de Orçamento Participativo: 

Orçamento Participativo Geral e Orçamento Participativo Jovem. Informou a Vereadora da Juventude que 

nesta edição do Orçamento Participativo, os jovens figueirenses teriam direito a dois votos no OP Jovem e 

um no OP Geral, solicitando aos Conselheiros que apresentassem as suas propostas; ------------------------------ 

c. Universidade de Europa na Figueira da Foz: tomou a palavra o Conselheiro Bruno Menezes para 

apresentar a realização, nos dias 8, 9 e 10 de março, do evento Universidade da Europa na Figueira da Foz, 

patrocinado pelo YEPP, JSD e PSD, destacando a importância do evento enquanto oportunidade de 

formação para os jovens figueirenses e tendo convidados todos os Conselheiros a estarem presentes; ------- 
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d. Manifestação do MDM - fazendo uso do ponto destinado às informações, tomou a palavra o Conselheiro 

Francisco Baião para fazer a divulgação da manifestação do MDM – Movimento Democrático das 

Mulheres,cuja realização dia 9 de março, em Lisboa, estaria subordinada ao tema da Igualdade na vida e no 

trabalho, convidando todos os Conselheiros a estarem presentes; ------------------------------------------------------- 

Considerando-se não existirem mais informações relevantes a serem prestadas, passou-se à apreciação do ponto 

seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Apresentação de propostas relativas a políticas locais de Juventude ao CMJFF pelo Representante da 

Associação Juvenil da Figueira da Foz e pelo Representante da Juventude Popular -------------------------------- 

Tendo sido previamente retirada da Ordem de Trabalhos a proposta da Associação Juvenil da Figueira da Foz, 

tomou a palavra o Conselheiro Carlos Vitória, passando a apresentar as propostas da Juventude Popular. ------------- 

a. Apreciação e votação da proposta da Juventude Popular – “Alteração ao Regimento do CMJFF”: após 

discussão pelos Conselheiros, foi decidido que a presente proposta e consequente alteração seria 

trabalhada pela Comissão Permanente deste CMJFF; ------------------------------------------------------------------------ 

b. Apreciação e votação da proposta da Juventude Popular - “Alargamento do horário de funcionamento da 

Biblioteca Pública Municipal”: considerando que, anualmente, muitos jovens Figueirenses elegiam as 

instalações da Biblioteca Pública Municipal como local de estudo durante as suas épocas de exames, 

propôs a Juventude Popular que o CMJFF efetuasse uma recomendação à Câmara Municipal da Figueira da 

Foz, para que o referido horário fosse alargado. Após discussão por todos os Conselheiros, que mostraram 

a sua concordância com os traços gerais da proposta, decidiu-se alterar a mesma para que os horários 

propostos fossem ajustados. Decidiram os Conselheiros que o horário de alargamento proposto seria: de 2ª 

a 5ª feira das 9h30 às 20h00, 6ª feira das 9h30 às 23h00, Sábado das 10h00 às 23h00 e Domingos das 10h 

às 19h00; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

com 8 votos a favor e uma abstenção.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovado por maioria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Mafalda Azenha comprometeu-se a remeter a proposta para análise dos serviços municipais 

de Cultura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. Apreciação e votação da proposta da Juventude Popular - “Comemorações do Dia Internacional da 

Juventude 2019”: após repto lançado aos membros do CMJFF em 2018, a Juventude Popular apresentou a 

sua proposta para a comemoração do Dia Internacional da Juventude, a qual tinha como base a 

dinamização de uma “maratona” de atividades dedicadas à juventude, com a duração mínima de 36 horas 

e com a realização de pelo menos 108 atividades. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Após análise e discussão, o assunto foi submetido à votação do Plenário, não tendo os Conselheiros 

aprovado a proposta, com 5 votos contra, 1 a favor e 3 abstenções. O Conselheiro Bruno Menezes 

manifestou a intenção de apresentar Declaração de Voto, não tendo, no entanto, procedido ao envio da 

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reprovado por maioria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em alternativa, sugeriu a Presidente do CMJFF, Dra. Mafalda Azenha, que a Comissão permanente 

estudasse um novo modelo e propusesse atividades específicas a desenvolver, apontando quais os meios a 

empregar para a realização das mesmas e quais os custos associados. -------------------------------------------------- 

Esta proposta foi submetida à votação do Plenário, tendo os Conselheiros aprovado a proposta por 

maioria, com 6 votos a favor e 3 abstenções. O Conselheiro Carlos Vitória apresentou Declaração de 

Voto, que se anexa (Anexo 1). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por maioria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Apreciação e votação da proposta da Juventude Popular – “Desconto Jovem nas Piscinas Municipais”: a 

Juventude Popular, propôs que o Conselho Municipal de Juventude elaborasse uma recomendação à 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, no sentido de esta efetuar esforços para a criação e uniformização de 

um desconto jovem em todas as piscinas municipais do Concelho, propondo que este desconto abrangesse 

todos os jovens até aos 25 anos de idade. A Vereadora da Juventude esclareceu que só a Piscina do Parque 

de Campismo se encontrava atualmente sob gestão municipal, pelo que a proposta só faria sentido 

relativamente a esta piscina, comprometendo-se, no entanto, a transmitir a recomendação do CMJFF às 

Juntas de Freguesias responsáveis pela gestão das outras piscinas públicas do Município. O representante 

da Juventude Popular propôs uma adenda à presente proposta, para que a recomendação resultante desta 

proposta fosse extensiva a todas as Assembleias de Freguesia e não apenas à Câmara Municipal da Figueira 

da Foz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

com 6 votos a favor e 2 abstenções. ……………………………………………………………………………………………………………. 

Aprovado por maioria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e. Apreciação e votação da proposta da Juventude Popular – “Abolição do uso de plásticos de utilização 

única no Município da Figueira da Foz”: relativamente a esta proposta, informou a Presidente do CMJFF 

que a maioria das medidas propostas estava a ser implementada. ------------------------------------------------------- 

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

com 5 votos a favor e 2 abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovado por maioria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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f. Apreciação e votação da proposta da Juventude Popular – “Concurso de ideias para criação da imagem 

do CMJFF”: após apreciação, decidiram os Conselheiros alterar esta proposta, passando a constar que a 

Comissão Permanente deveria esboçar e posteriormente apresentar ao CMJFF, para aprovação, um 

regulamento referente a este concurso, no qual a CMFF seria parceira, ficando responsável pela atribuição 

do prémio que deveria ser uma formação ou outra atividade que fomentasse a aprendizagem e valorização 

na área do design. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

com 4 votos a favor e 3 abstenções. O Conselheiro Guilherme Simplício manifestou a intenção de 

apresentar Declaração de Voto, não, no entanto, procedido ao envio da mesma. ---------------------------------  

Aprovado por maioria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

3) Eleição do Presidente da Comissão Permanente, nos termos do nº 3 do artº 19º do Regulamento do 

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

Apesar de se terem ausentado alguns Conselheiros devido à hora tardia, decidiu este Conselho Municipal de 

Juventude da Figueira da Foz, proceder à eleição do Presidente da Comissão Permanente. --------------------------------- 

O assunto foi submetido à votação do Plenário, tendo sido contabilizados 4 votos para o Conselheiro Bruno 

Menezes e 1 voto para o Conselheiro Daniel Sopas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Foi eleito como Presidente da Comissão Permanente do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz, o 

Conselheiro Bruno Menezes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Outros Assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o avançado da hora, decidiram os Conselheiros que as propostas que não foram discutidas 

nesta reunião fossem transferidas para a próxima sessão. Assim, 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 de Juventude da Figueira da Foz 

(Mafalda Azenha) 

 

(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) 


