ATA DA
2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
DE ODIVELAS (2017-2021)
Ao décimo nono dia de dezembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas reuniu-se o Conselho
Municipal de Juventude de Odivelas, nas instalações dos Paços do Concelho – Quinta de Memória, em
Odivelas, com a seguinte Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------I – PAOD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------II - ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Ponto 1 – Aprovação da ata da 1ª reunião Ordinária do CMJ de Odivelas realizada a 28 novembro de
2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Eleição do Representante do Conselho Municipal de Juventude para o Conselho Municipal
de Educação – Mandato 2017-2021;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Apreciação e Emissão do Parecer Obrigatória Não Vinculativo sobre o Orçamento
Municipal para 2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Outros assuntos de interesse geral -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes do Início dos trabalhos da reunião foi conferida posse aos seguintes Conselheiros: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Bernardeth Costa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------João Correas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luis Santos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nelson Correia Galhofo ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Registaram-se as ausências dos Conselheiros: ----------------------------------------------------------------------------Representante dos Jovens do Bloco de Esquerda; Representante da Juventude Comunista Portuguesa;
Representante do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 69 Odivelas; Representante do Corpo
Nacional de Escutas – Agrupamento 1177 Famões; Representante da Associação de Guias de Portugal – 1ª
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Companhia de Odivelas; Representante da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências
Educativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Registaram-se as presenças dos Conselheiros: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------CARINA CASTANHEIRA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PS -----------------------------------------CARLA NAZARETH, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PSD ---------------------------------------------JOSÉ CARLOS PIRES, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA CDU ------------------------------------------LUIS SANTOS, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO BE ---------------------------- --------------------------JOÃO PELA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CDS ----------------- --------------------------------------NELSON SILVA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PAN -------------------- ------------------------------RODRIGO PRINZO, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE SOCIALISTA ----------------------------------------------JOÃO CORREAS, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE SOCIAL DEMOCRATA -----------------------------------NELSON CORREIA GALHOFO, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE POPULAR ---------------------------------RICARDO CANAS, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÂO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL – GRUPO
9 – OLIVAL BASTO -------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------TIAGO INÊS, REPRESENTANTE DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 879 PÒVOA
DE SANTO ADRIÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO FONSECA, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE ADVENTISTA ------------------------BERNARDETH COSTA, REPRESENTANTE DA ANJI DJAP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Verificada a existência de quórum nos termos do disposto no n.º2, do artigo 27º, do Regimento do Concelho
Municipal de Juventude, a Senhora Presidente do Conselho deu início à reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------I - PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Aberto o período para intervenções, a Senhora Presidente do Conselho deu a palavra ao representante
da Juventude Popular, Nelson Correia Galhofo, que proferiu uma moção de evocação e saudação do 25
de novembro na passagem do seu 42º aniversário, tendo sido admitida por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida a Senhora Presidente do Conselho concedeu a palavra ao membro da Assembleia Municipal
da CDU José Carlos Pires que proferiu uma intervenção referente à moção apresentada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Após discussão, a moção foi aprovada por maioria com um voto contra da Juventude Socialista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------2

Seguidamente a Senhora Presidente do Conselho passou a palavra ao representante da Juventude
Popular Nelson Correia Galhofo, que apresentou uma moção de evocação e saudação do 4 de dezembro
de 1980 nas pessoas de Adelino Amaro da Costa do CDS-PP e Francisco Sá Carneiro do PPD/PSD. Tendo
a mesma sido admitida por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------Após discussão, a moção foi aprovada por maioria com três votos contra da Juventude Socialista, da
Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 9 Olival Basto e do Corpo Nacional de Escutas –
Agrupamento 879 Póvoa de Santo Adrião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------João Correas, representante da Juventude Social Democrata, apresentou e leu uma moção sobre a
vitalização e dinamização do Banco de Voluntariado municipal de Odivelas, que foi admitida por
unanimidade, solicitando a sua transcrição em ata, ao qual se passa a citar: “O Banco de Voluntariado de
Odivelas apresentado como um ponto de encontro e partilha entre os voluntários e as organizações, tal
como nos apresenta o sitio da Câmara Municipal de Odivelas, demonstra ser uma estrutura essencial para a
promoção da cidadania no nosso Município. ------------------------------------------------------------------------------------Num contexto em que esta valência municipal prevê uma forma de promover o encontro de pessoas que
oferecem a sua disponibilidade para prestarem um conjunto de ações inerentes à condição da cidadania
ativa e das instituições que disponibilizam oportunidades de enquadramento em atividades e áreas de
interesse social e comunitário, identificamos algumas lacunas que devem ser melhoradas com vista a
alcançar, não só o seu fim, mas também, um maior alcance desta valência supra-referida. Sendo este
banco de voluntariado uma ferramenta que se destina a todos aqueles que se interessam pelo tema do
voluntariado e queiram receber, conhecer ou integrar as atividades desenvolvidas pelo mesmo entendemos
que o mesmo necessita de muito mais atenção por parte do Município do que aquela que tem sido dada. ---Tendo em conta a estrutura etária do Município, com uma taxa de envelhecimento que necessita da nossa
atenção, mas também a maior taxa de natalidade do país, tendo igualmente em conta o tecido social hoje
existente, cada vez com maior influência, dinâmica e dimensão, assim como as características sociais e
económicas de algumas zonas do nosso território, cremos que o que está a ser feito é manifestamente
pouco. É de louvar a existência desta valência desde 2004, assim como o trabalho que as equipas técnicas
tem tentado desenvolver, no entanto sabemos que, ainda assim, a abrangência do mesmo é muito curta
face às necessidades do Município e à vontade que a juventude Odivelense apresenta em matéria de
participação cívica por via do voluntariado. -------------------------------------------------------------------------------------Assumimos que a seleção e o processo de integração dos voluntários são adequados e vão ao encontro
das melhores práticas do sector, assim como nos parece de algum modo que o processo está simplificado
face aos hábitos burocráticos destas estruturas. Deste modo, parece-nos que os pontos-chave de melhoria
e aumento do alcance do banco de voluntariado passam por maior interação com os polos de maior
concentração de possíveis voluntários, assim como com as diversas instituições que se estabeleceram no
Município de Odivelas e que não têm conhecimento da existência desta estrutura.----------------------------------3

Após a auscultação de diversas instituições e em particular daquela que poderá dar um enorme contributo
para o desenvolvimento do dinamismo cívico através do voluntariado, a juventude, a JSD entende ser de
toda a importância a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Criação de um registo online que facilite o acesso ao processo de inscrição sem implicar a impressão e
digitalização da documentação para inscrição, a título de exemplo: via formulário Google que vá diretamente
para a conta de correio eletrónico do(a) responsável pela gestão de candidaturas;----------------------------------2. Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação de divulgação do Banco de Voluntariado junto das
Organizações potencialmente interessadas através dos diversos canais de comunicação da Câmara
Municipal de Odivelas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Geração de protocolos entre estabelecimentos de ensino, em particular ensino superior do Município, que
visem maior colaboração e informação face a jovens estudantes que tendencialmente procuram soluções
deste tipo para o seu enriquecimento pessoal, académico e curricular; -------------------------------------------------4. Implementação de estratégias de aproximação e divulgação da importância desta atividade junto das
diversas instituições do Ensino Secundário de modo a sensibilizar os jovens Odivelenses, dando-lhes a
conhecer o Banco de Voluntariado Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------5. Criação de um sistema de acompanhamento e integração na sociedade civil por via da participação cívica
nestas atividades através dos diversos Gabinetes de acompanhamento de jovens da Câmara Municipal de
Odivelas e dos Gabinetes de acompanhamento das diversas Instituições de Ensino;-------------------------------6. Divulgação por via dos diversos canais de comunicação e através de ações de sensibilização nos polos
de maior concentração de pessoas em Odivelas da existência desta oportunidade.-------------------------Acreditamos ser essencial um Município que promova a capacidade de “dar sem esperar nada em troca” e
que leve à prática uma das suas mensagens essenciais, mais inclusivo, mais sustentável, mais próximo e
mais empreendedor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo o Conselho Municipal da Juventude parte integrante dos órgãos do Município, e parte interessada no
desenvolvimento da cidadania e do civismo da juventude Odivelense, indo ao encontro das suas atribuições
e competências estabelecidas por Lei, o Conselho Municipal da Juventude de Odivelas, delibera através da
presente moção: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Solicitar ao Executivo Camarário a melhor atenção nas propostas apresentadas anteriormente e a sua
implementação como solução para a dinamização de uma valência que os jovens odivelenses reconhecem
necessária mas insistem no seu pouco aproveitamento, de modo a potenciar uma maior participação cívica
dos odivelenses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Solicitar ao Executivo Camarário, designadamente à Sra. Vereadora da Juventude que leve esta matéria
numa próxima sessão desse órgão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após discussão, esta moção foi aprovada por maioria com uma abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

O Conselheiro José Carlos Pires proferiu uma intervenção referindo que não concorda com os minutos de
silêncio nos aniversários por morte, tendo abandonado a sala durante um minuto de silêncio, em forma de
protesto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------II – ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO UM -------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMJ DE ODIVELAS REALIZADA A 28 DE
NOVEMBRO DE 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente colocou à aprovação a ata da 1ª Reunião Ordinária do CMJ de Odivelas, realizada a
28 de novembro de 2017, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade dos presentes na referida
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- PONTO DOIS ---------------------------------------------------------------ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE NO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – MANDATO 2017-2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente colocou à consideração dos Conselheiros a apresentação de propostas para os
candidatos do CMJO para Representante do Conselho Municipal de Educação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada a proposta A por parte do Representante da Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo
9 Olival Basto, Ricardo Canas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------A proposta foi colocada à votação. Após a contagem dos votos, foi eleito para Representante do Conselho
Municipal de Juventude de Odivelas no Conselho Municipal de Educação, o Senhor Ricardo Canas,
Representante da Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 9 de Odivelas, com cinco votos a favor,
um voto nulo e um voto em branco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS ------------------------------------------------------------------APRECIAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER OBRIGATÓRIO NÃO VINCULATIVO SOBRE PLANO DE
ATIVIDADES E O ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA A ÁREA DA JUVENTUDE, PARA O ANO DE 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
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A Senhora Presidente do Conselho em exercício fez alusão ao plano de atividades e apresentou a
proposta de orçamento para o Setor da Juventude da Câmara Municipal de Odivelas, para o ano de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito deste assunto registaram-se as seguintes intervenções: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------José Carlos Pires, membro da Assembleia Municipal da CDU; -----------------------------------------------------------Nelson Correia Galhofo, representante da Juventude Popular; ----------------------------------------------------------João Pela, membro da Assembleia Municipal da CDS/PP; -----------------------------------------------------------------Carina Castanheira, membro da Assembleia Municipal do PS; -----------------------------------------------------------João Pela, membro da Assembleia Municipal da CDS/PP; -----------------------------------------------------------------João Correas, representante da Juventude Social Democrata; -----------------------------------------------------------Nelson Silva, membro da Assembleia Municipal do PAN; -----------------------------------------------------------------Rodrigo Prinzo, representante da Juventude Socialista; -----------------------------------------------------------------Luís Santos, membro da Assembleia Municipal do BE; ---------------------------------------------------------------------José Carlos Pires, membro da Assembleia Municipal da CDU; ----------------------------------------------------------João Pela, membro da Assembleia Municipal da CDS/PP; -----------------------------------------------------------------Nelson Correia Galhofo, representante da Juventude Popular; ----------------------------------------------------------Ricardo Canas, representante da Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 9 Olival Basto; --------------Nelson Correia Galhofo, representante da Juventude Popular; ----------------------------------------------------------Nelson Silva, membro da Assembleia Municipal do PAN; -----------------------------------------------------------------Carina Castanheira, membro da Assembleia Municipal do PS; -----------------------------------------------------------A Presidente do Conselho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------A Senhora Presidente em exercício colocou à votação o Parecer Obrigatório Não Vinculativo referente ao
Plano de Atividades e Orçamento para a área da Juventude para o ano de 2018, tendo o mesmo sido
aprovado por maioria com cinco votos a favor, uma abstenção da Juventude Social Democrata e um voto
contra da Juventude Popular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nelson Correia Galhofo, representante da Juventude Popular, apresentou uma declaração de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------Rodrigo Prinzo, representante da Juventude Socialista, saiu da reunião às 20.30h. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente do Conselho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
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----------------------------------------------------- PONTO QUATRO ----------------------------------------------------------------OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções neste ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Eram vinte e uma horas e vinte e três minutos quando a Senhora Presidente do Conselho em exercício
declarou encerrada a reunião, tendo dela sido lavrada a presente minuta da ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente do Conselho Municipal de Juventude de Odivelas,

___________________________
(Mónica Vilarinho)

Membros do Conselho: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º Secretário – José Carlos Pires ___________________________________________
2º Secretário – Carina Castanheira ___________________________________________
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