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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/2020 
 
 

LOCAL: Paço de Tavarede 2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATA: 7 de fevereiro de 2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2) Tomada de Posse dos Representantes indicados 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) Indicação do Representante do Conselho nas Comemorações do 25 de abril 2020. ----------------------------------------------------- 

5) Proposta de envolvimento das Associações juvenis e seus associados, em diversas atividades, a promover em 2020. ----- 

6) 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, agradeceu a sua presença e deu 

início à Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Face à presença dos recém-eleitos Presidentes das Associações de Estudantes, a Presidente do Conselho pediu que se 

apresentassem e partilhassem com os presentes o Plano de Atividades previsto por cada uma das Associações, para o ano letivo 

2019/2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Entre as diversas atividades referidas pelas Associações de Estudantes, de salientar as seguintes: -------------------------------------------- 

• Torneios de futsal, voleibol e badminton, alguns dos quais a promover não apenas no próprio estabelecimento de 

ensino, mas também entre os 4 estabelecimentos de ensino que representam; ---------------------------------------------------- 

• Workshops de dança, maquilhagem e fotografia; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

•  Sessões de cinema e palestras diversas para os alunos; ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Ações solidárias e de apoio à APAFF, GADAFF e CASA; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Passatempos para os alunos, em parceria com a Rádio da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho; Visitas à Futurália 

e ao Parlamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito do ponto 1 da Ordem de Trabalhos, a Presidente do Conselho deu conhecimento da Lei n.º 57/2019, de 07 de agosto, 

que procedeu à 1ª alteração do regime jurídico do Associativismo juvenil, ainda por regulamentar, assumindo o compromisso de 

que logo que fosse regulamentada seria enviada às respetivas Associações. Em termos globais, referiu algumas alterações que 

aquela Lei preconizava, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 

• Isenção de emolumentos aquando da constituição das associações de estudantes; ---------------------------------------------------- 

• 80% dos elementos que compunham a direção das associações juvenis teriam de ter obrigatoriamente até 30 anos de 
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idade, o que não acontecia, anteriormente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• As Juventudes partidárias passariam a ser equiparadas a associações juvenis, podendo usufruir de apoio logístico por 

parte das Autarquias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Relativamente à constituição/legalização das associações juvenis, bem como quanto aos apoios e benefícios financeiros 

a conceder, o novo diploma era mais favorável, aconselhando por isso as associações de estudantes a proceder à 

respetiva legalização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi acordado que, logo que a Lei fosse regulamentada, os Serviços da Autarquia, em colaboração com a Delegação de Coimbra do 

IPDJ, IP, promoveriam um Workshop de apoio à legalização das Associações Juvenis. Esta alteração permitiria o recurso a apoios 

financeiros, quer por parte da Câmara Municipal, quer por parte do IPDJ,IP, para a realização das atividades que as Associações 

de Estudantes se propunham promover, para além do marco que deixariam na história das mesmas. -------------------------------------- 

A Conselheira Silvina Queiroz aproveitou a presença do representante da Escola Secundária Dr. Bernardino Machado para 

congratular o projeto apresentado por aquela Escola Secundária no âmbito da Violência Doméstica, sob o tema: “Um 

Testemunho de Vida”, por parte de uma aluna que aos 6 anos de idade presenciara a morte da mãe, solicitando a sua 

disseminação pelos restantes estabelecimentos de ensino. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Conselheiro representante da JSD deu os parabéns às Associações de Estudantes ali presentes, disponibilizando todo o apoio 

que entendessem necessário, quer por parte da JSD, quer por parte das outras juventudes partidárias representadas no 

Conselho, mas não presentes, no sentido de ter alunos mais bem informados politicamente e em termos de cidadania. -------------- 

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

2) Tomada de Posse dos Representantes indicados pelas Associações de Estudantes. ----------------------------------------------------------- 

A Presidente do Conselho procedeu à tomada de posse dos recém-eleitos presidentes das Associações de Estudantes das Escolas 

Secundárias Dr. Joaquim de Carvalho e Dr. Bernardino Machado, no CMJFF, bem como dos representantes substitutos da 

Associação Bodyboard Foz do Mondego e do Agrupamento de Escuteiros 1319 - Vila Verde. Explicou que o Ato de Tomada de 

Posse deveria ser um ato público e solene, querendo o “solene” dizer que os empossados passavam a estar incumbidos de um 

conjunto de deveres. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Após a tomada de posse e nos termos do n.º 2 do art.º 4º do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da 

Foz, o Anexo 2, que correspondia à nova composição do órgão foi colocado à votação dos presentes, tendo o mesmo sido 

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

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

4) Indicação do Representante do CMJFF nas Comemorações do 25 de abril 2020. --------------------------------------------------------------- 

À semelhança dos anos anteriores, a Vereadora com o Pelouro da Juventude informou da necessidade de o CMJ indicar, até ao 

dia 14 de fevereiro, um Conselheiro para representar o Conselho Municipal de Juventude nas comemorações do 25 de abril. Uma 

vez que já todas as juventudes partidárias tinham representado aquele Conselho no evento em apreço, entendia que, no 

corrente ano, deveria ser um representante de uma das Associações de Estudantes a fazê-lo. Em resposta, os Conselheiros 

empossados, representantes das referidas Associações de Estudantes deram conhecimento que o assunto já tinha sido discutido, 

entre si, e que seria a Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Esmeralda Santos, a 
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fazer a alocução nas comemorações do 25 de abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

A representante da Assembleia Municipal, Dra. Silvina Queiroz, por ter estado recentemente numa reunião na Câmara Municipal, 

na qualidade de deputada municipal, a tratar das comemorações do 25 de abril prestou informação mais detalhada sobre o 

programa do evento, que constaria de uma Sessão Solene, da parte da manhã, seguida de almoço e, da parte da tarde, de um 

testemunho por parte de uma individualidade que tivesse vivido o 25 de abril, com o objetivo de responder às questões dos 

jovens. No final da tarde, realizar-se-ia um espetáculo sobre o 25 de abril, a cargo da Maestrina Alexandra Curado, cujo elenco 

era composto por dezenas de Jovens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A este propósito, a Vereadora Mafalda Azenha acrescentou ser preocupação do Executivo tornar este e outros programas de 

festividades mais interessantes e cativantes, de modo a ser mais participado pelos mais novos. A indicação de uma estudante 

para representar o Conselho Municipal de Juventude correspondia exatamente ao que se pretendia, ou seja, aumentar a 

participação dos jovens, tendo aproveitado para incentivar os representantes dos estudantes à mobilização dos seus pares para 

participarem na Comemoração de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Conselheiro Carlos Vitória explicou aos novos Conselheiros os moldes em que o texto tem sido elaborado, sendo 

posteriormente, remetido à consideração dos mesmos para fazerem sugestões/alterações, de modo a que todos se sentissem 

representados, no mesmo. Acrescentou, ainda, que no ano anterior tal não tinha acontecido, tendo o texto sido elaborado por 

um só Conselheiro, representante da Juventude Comunista e imposto aos restantes Conselheiros. Aproveitou para lançar o repto 

ao Município e ao Conselho Municipal de Juventude, para que se comemorasse o 25 de novembro. ---------------------------------------- 

Em resposta a esta questão, a Conselheira Silvina Queiroz referiu que o sucedido já tinha acontecido há um ano atrás, não queria 

reabrir a discussão mas, do que se recordava, o texto elaborado pelo Conselheiro da JCP não tinha sido imposto, tinha circulado 

pelos Conselheiros e tinha sido alterado de acordo com as sugestões feitas. Acrescentou que aquilo que se verificara foi uma 

insistência por parte do Conselheiro Carlos Vitória em opor-se ao texto elaborado. Em relação à proposta de comemoração do 25 

de novembro, disse que jamais estaria presente nessa efeméride, pois não se sentia representada na mesma e que queria 

acreditar que poucos dos presentes o fariam, pois enquanto que o 25 de abril era de todos, uma pertença nacional, o 25 de 

novembro era só de alguns. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, o representante da JSD veio reiterar a sua concordância com o que tinha sido dito pelo Conselheiro Carlos Vitória, 

entendendo que o discurso do ano precedente tinha sido muito politizado, mas que eram águas passadas, não valendo a pena 

chorar sobre “o leite derramado”, pois o que interessava realmente era conseguir-se chegar a um texto neutral, solene, que 

representasse todas as sensibilidades dos jovens que compunham o CMJ. Em sua opinião, o 25 de abril também nunca tinha sido 

apoiado por todos, tal como o 25 de novembro, mas, caso a Câmara Municipal decidisse comemorar aquela data, poderia contar 

com o apoio da Juventude Social Democrata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para encerrar este ponto, a Vereadora Mafalda Azenha solicitou às Associações de Estudantes que, ao elaborarem o texto, 

tivessem em conta as diversas sensibilidades, de modo a que o texto fosse neutral e representasse todos os jovens do Conselho, 

a uma só voz. Disponibilizou as instalações do Paço de Tavarede para que as Associações pudessem reunir, trocar opiniões e 

elaborar o texto final com a participação de todos, pois os mails geravam, por vezes, mal-entendidos. Também o Conselheiro da 

Juventude Popular, enquanto elemento que compunha a Comissão Permanente, mostrou disponibilidade para ajudar os colegas 

a elaborar o referido texto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) Proposta de envolvimento das associações juvenis e seus associados, em diversas atividades, a promover em 2020. ------------ 

Com o objetivo de ouvir, motivar e envolver as associações juvenis do Município para um trabalho conjunto, em prol dos jovens 
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figueirenses, foram apresentadas algumas atividades pela Técnica da área da Juventude, designadamente: capacitação dos 

jovens através da realização de 12 workshops (um por mês), sob diversas temáticas; Comemoração do Dia do Associativismo; 

Comemoração da Semana da Europa; Participação e divulgação do Programa de Voluntariado Jovem a realizar nas férias de 

Verão, entre os associados; Comemoração do Dia Internacional da Juventude. Em relação a este ponto, ficou acordado que 

seriam enviadas as propostas apresentadas, para que as Associações Juvenis se pronunciassem e averiguassem da disponibilidade 

e forma de colaboração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Outros Assuntos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Conselheiro Carlos Vitória colocou à Presidente do Conselho diversas questões, a saber: ------------------------------------------------------ 

1. Pretendia saber por que é que ainda não tinha sido convocado enquanto representante do CMJ, para a reunião do CME 

habitualmente realizada no início do ano letivo? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Pretendia saber se os Serviços já dispunham de parecer jurídico relativo à obrigatoriedade de as Câmaras Municipais 

convidarem para o Conselho Municipal de Juventude as juventudes partidárias representadas na Assembleia da República, em 

vez das representadas, apenas, na Assembleia Municipal, pois em sua opinião esta questão não era opcional, mas obrigatória.  

3. Pretendia saber quando seriam convidados para o Conselho Municipal de Juventude os novos partidos eleitos para a 

Assembleia da República nas eleições legislativas de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Pretendia ter acesso ao parecer, emitido pelo CMJ, relativo à discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento 

da Câmara Municipal, para a área da Juventude em 2020, enviado para a reunião de Câmara, uma vez que, apesar do assunto 

ter sido apresentado em reunião do Conselho, não se recordava de ter sido votado. -------------------------------------------------------- 

5. Por último, pretendia saber para quando seriam agendadas as propostas apresentadas pela Juventude Popular, em 

janeiro de 2019, pois ainda não tinham sido todas debatidas em Conselho, e, muito embora a Juventude Popular tivesse mais 

propostas para apresentar, entendia que não valeria a pena fazê-lo, sem que tivessem sido discutidas as anteriores. 

Em resposta à questão sobre o Conselho Municipal de Educação, o Chefe da Divisão de Educação e Assuntos Sociais da Câmara 

Municipal, Dr. Alexandre Nunes, esclareceu que houve uma alteração legislativa sobre a composição, daquele órgão, e, 

consequentemente, os Serviços despoletaram um novo processo de indicação dos representantes junto dos Serviços públicos que 

passariam a estar agora representados, aguardando-se a aprovação da composição do referido órgão em Assembleia Municipal, 

assim que todas as entidades procedessem a essa indicação, que atempadamente fora solicitada. Acrescentou que o CME 

passaria a reunir ordinariamente apenas duas vezes por ano, nos termos da atual legislação e informou que fora constituída, nos 

termos da lei, a Comissão de acompanhamento e monitorização do processo de transferência de competências na área da 

Educação, que reunia trimestralmente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em resposta à 2ª e 3ª questão, a Presidente do Conselho lembrou que a duração do mandato do CMJFF era de 4 anos, a sua 

composição teve lugar após as eleições autárquicas, pelo que as novas forças partidárias eleitas para a Assembleia da República 

apenas poderiam ser convidadas, após a realização das eleições autárquicas, no próximo ano de 2021. Por outro lado, nos termos 

do regime jurídico que criou os Conselhos Municipais de Juventude, entendia que o convite aos partidos eleitos para a Assembleia 

da República era facultativo e não obrigatório. Todavia, como o Conselheiro Carlos Vitoria continuava a ter dúvidas sobre o 

assunto, foram os Serviços da Juventude incumbidos de solicitar parecer jurídico acerca da obrigatoriedade de convidar os partidos 

políticos, com assento na Assembleia Municipal ou na Assembleia da República.-------------------------------------------------------------------- 

Em relação às últimas questões, a Vereadora Mafalda Azenha lembrou que, nos termos da Ordem de Trabalhos da última reunião 

do Conselho, realizada em 21 de novembro, foram apresentadas as atividades previstas no Plano de Atividades e Orçamento da 

Câmara Municipal, para a área da Juventude, para apreciação e emissão de parecer do CMJFF. Da discussão sobre o assunto, 
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entendeu que todos concordavam com a proposta e que ninguém se opunha. Infelizmente, não se poderia recorrer à gravação da 

reunião, para confirmar, devido a um problema técnico com a referida gravação, que impedia de proceder à respetiva audição. 

Nestes termos, subentendeu-se que o parecer do CMJ relativo ao Plano e Orçamento para 2020 fora positivo e, nestes termos, foi 

dado cumprimento ao estipulado na Lei, tendo sido esse o parecer que foi dado conhecimento, em Reunião de Câmara. De 

qualquer modo, o parecer do CMJ não era vinculativo, apenas consultivo e, em sua opinião, o que interessava relevar era o facto 

de o mesmo ter sido dado a conhecer aos Conselheiros. Acrescentou que o problema do CMJ residia no facto de a Comissão 

Permanente não funcionar, não conseguir promover as atividades propostas pelo órgão deliberativo que era um órgão autónomo, 

que deveria ter um Plano de Atividades próprio a concretizar pela Comissão Permanente, com a mediação dos Serviços municipais 

de Juventude na elaboração da proposta de atividades e orçamento, sempre que necessário. Foi o que tinha acontecido com a 

proposta de alteração do horário da Biblioteca Municipal, a qual fora devidamente testada e implementada. ------------------------------ 

O conselheiro Carlos Vitória interveio dizendo-se surpreendido que a Vereadora tenha entendido que todos concordavam, com a 

proposta e que ninguém se opunha, pois a Juventude Popular tinha deixado bem explícita a sua discordância com a proposta, na 

reunião anterior. A este respeito, o representante da Associação Bonae Spei lembrou que o plenário remeteu a discussão dessas 

propostas para a Comissão Permanente, dado que era mais restrita e seria mais fácil trabalhar numa proposta de execução das 

mesmas. Embora o Conselheiro representante da JP reconhecesse que era uma lacuna, defendeu que o problema seria 

ultrapassado caso o plenário cumprisse, pelo menos, as quatro reuniões anuais previstas na Lei. ---------------------------------------------- 

A Presidente do Conselho comprometeu-se a agendar para a reunião seguinte as propostas da Juventude Popular, de modo a 

serem discutidas e apreciadas pelo plenário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Conselheiro Representante da JSD considerou muito grave ter sido levado a Reunião de Câmara um parecer do CMJ sem ter sido 

votado, pois tal era desvalorizar um parecer, apenas porque o mesmo era não vinculativo. Em relação aos novos partidos eleitos 

para a Assembleia da República nas últimas legislativas, considerou que as novas forças políticas com assento na Assembleia da 

República deveriam ser convidadas, ainda que sem direto a voto. ----------------------------------------------------------------------------------  

A Vereadora explicou que não estava a desvalorizar o CMJ, pois se foi coisa pela qual pugnou quando fez parte da Juventude 

Socialista foi pela existência deste Órgão. Apenas gostaria que funcionasse, fossem valorizados os aspetos práticos em vez dos 

aspetos formais e que o Conselho, em respeito pelas normas, estivesse a promover eventos em prol dos jovens figueirenses, na 

procura da melhoria das suas vidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, a Conselheira Silvina Queiroz afirmou estar assustada e apreensiva com o que estava a assistir, pois receava que os 

Conselheiros, agora empossados, com o peso institucional, ficassem muito desmotivados e nunca mais voltassem às reuniões do 

plenário. Propunha que fossem os Presidentes das Associações de Estudantes a elaborar o texto para as comemorações do 25 de 

abril e depois o submetessem, pela via normal, aos restantes Conselheiros, para ouvir as suas sugestões. Esta apreensão foi 

partilhada pelo representante do Conselheiro da Bonae Spei, afirmando que o que acontecia, anualmente, era os Presidentes das 

referidas Associações tomarem posse e nunca mais voltarem às reuniões, exatamente pelo facto de estas serem uma “grande 

seca”, “muita politiquice” e “perda de tempo”. Sugeriu a criação de um novo método de funcionamento do CMJFF, pois só assim se 

conseguiria trabalhar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Conselheiro Carlos Vitória lamentou que as suas propostas não fossem sequer discutidas, pois assim não sabia de que modo 

poderia motivar os seus pares a fazer novas propostas, e acrescentou que, se a Comissão Permanente não funcionava, não era por 

sua culpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu-se, ainda, às Associações de Estudantes que, entre si, decidissem quem estaria presente na Comissão Permanente, pois a 

Dr.ª Maria Helena Silva iria convocar os restantes elementos da Comissão Permanente, de modo a que a mesma pudesse começar 
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a tratar das comemorações do Dia do Associativismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Presidente propôs que se terminasse a reunião e se marcasse a próxima para o dia 13 de março de 2020. ------------------------------- 

E, 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) 

 

 

 

 

 


