ATA DA
1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
DE ODIVELAS (2013-2017)
Aos vinte e oito dias de novembro 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 - ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Tomada de Posse; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Eleição da Mesa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Aprovação das atas da 1ª Reunião Ordinária do CMJ de Odivelas realizada a 18 de abril de 2017
e da 1ª Reunião Extraordinária do CMJ de Odivelas realizada a 03 de maio de 2017;
4. Apresentação do Plano de Atividades do Setor da Juventude da Câmara Municipal de Odivelas,
para 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I – ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. TOMADA DE POSSE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomaram posse os seguintes Conselheiros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARINA CASTANHEIRA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO PS --------------------------------------CARLA NAZARETH, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO PSD ----------------------------------- ------JOSÉ CARLOS PIRES, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO CDU --------------------------------------CLÁUDIA ELIAS, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO BE ---------------------------- --------------------JOÃO PELA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO CDS ----------------- ----------------------------------NELSON SILVA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO PAN -----------------------------------------------RODRIGO PRINZO, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE SOCIALISTA ----------------------------------------------DIOGO SOUSA, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE SOCIAL DEMOCRATA --------------------------------------RICARDO REIS, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE POPULAR -----------------------------------------------------MARTIM CUNHA, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE COMUNISTA PORTUGUESA ---------------------------INÊS FERREIRA, REPRESENTANTE DO BE (JOVENS) -------------------------------------------------------------------RICARDO CANAS, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÂO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL – GRUPO
9 – OLIVAL BASTO -------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------1

TIAGO INÊS, REPRESENTANTE DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 879 PÒVOA
DE SANTO ADRIÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO MATOS, REPRESENTANTE DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO
1177 FAMÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA TERESA CABRAL, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL – 1ª
COMPANHIA DE ODIVELAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------VITOR ALMEIDA, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE GUIAS E ESCUTEIROS DA EUROPA –
PORTUGAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO FONSECA, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE ADVENTISTA ------------------------MARIANA CASTIM, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO INSTITUTO SUPERIOR
DE CIÊNCIAS EDUCATIVAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum nos termos do disposto no artigo 27º do Regimento do Conselho
Municipal de Juventude, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, deu início
à reunião dando as boas vindas aos presentes, assinalando a Tomada de Posse e a instalação do novo
Conselho Municipal de Juventude.

---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ELEIÇÃO DA MESA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente pediu aos conselheiros que apresentassem as listas para o primeiro e segundo
secretário da mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo uma proposta para integrar a mesa, o Senhor Presidente propôs que os secretários da mesa
fossem os seis membros indicados pelos membros da Assembleia Municipal:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Elias, a Conselheira do BE sugeriu a rotatividade dos membros da mesa, tendo o Senhor Presidente
do Conselho proposto à votação dos presentes a seguinte composição:------------------------------------------------Para a primeira reunião como primeiro secretário João Pela, Membro da Assembleia Municipal pelo
CDS/PP e para segundo secretário, Cláudia Elias, Membro da Assembleia Municipal pelo BE. -----------------Para a segunda reunião como primeiro secretário José Carlos Pires, Membro da Assembleia Municipal
pela CDU e para segundo secretário, Carla Nazareth, Membro da Assembleia Municipal pelo PSD. ----------Para a terceira reunião como primeiro secretário Nelson Silva, Membro da Assembleia Municipal pelo PAN
e para segundo secretário, Carina Castanheira, Membro da Assembleia Municipal pelo PS, e assim
sucessivamente, independentemente da natureza ordinária ou extraordinária da reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente colocou à votação, por escrutínio secreto, a proposta apresentada, tendo sido
aprovada por unanimidade com onze votos a favor e um nulo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento desta votação, os secretários tomaram os respetivos lugares na mesa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente foi aberto o Período Antes da Ordem do Dia (PAOD), no qual foram registadas as
seguintes intervenções: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Carlos Pires, Membro da Assembleia Municipal pela CDU, usou da palavra referindo que no mandato
passado tinha sido eleita uma comissão com o intuito de se fazer uma revisão ao regulamento do Conselho
Municipal de Juventude, designadamente ao PAOD, assim como à descentralização das sessões do
mesmo, referindo que essa comissão nunca reuniu. Questionou igualmente se a comissão se manterá por
forma a rever o regulamento, uma vez que as pessoas que faziam parte dessa comissão já não se
encontram presentes neste conselho. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu a palavra à Sra. Vereadora Mónica Vilarinho para tecer os devidos esclarecimentos. –
A Sra. Vereadora Mónica Vilarinho começou por saudar todos os presentes referindo o seu agrado em ver
a sala cheia. Referiu que no mandato anterior foi criada uma proposta de grupo de trabalho tendo a CMO,
através do Setor da Juventude, ao qual aproveitou para agradecer amavelmente a colaboração à
Coordenadora Guida Uvaldo e às técnicas Tânia Milheiro e Liliana Alves a ajuda preciosa que têm dado.
Informou ainda que teve conhecimento que não houve qualquer tipo de reunião por parte da comissão de
trabalho no mandato anterior, terminando a sua intervenção apelando à criação de um fórum temático para
discussão desta temática. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente agradeceu os contributos proferidos pelo Conselheiro José Carlos Pires, salientando a
necessidade de criar uma comissão que possa fazer a avaliação e a reapreciação para colocar uma
proposta em sede deste Conselho Municipal de Juventude em 1ª instância para que a mesma possa ser
aprovada e validada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 19h15 o Senhor Presidente do Conselho ausentou-se, tendo sido substituído pela Senhora Vereadora
com o pelouro da Juventude, Mónica Vilarinho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Vereadora deu continuidade às inscrições no PAOD passando a palavra ao conselheiro: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodrigo Prinzo, Representante da Juventude Socialista, que proferiu uma intervenção enaltecendo o
trabalho desenvolvido pela Sra. Vereadora Mónica Vilarinho no mandato anterior. Saudou todos os
conselheiros presentes, bem como a Sra. Vereadora e toda a sua equipa na reeleição para o mandato 20172021. Terminado a sua intervenção com uma declaração alusiva às Cheias de 1967. ------------------------------3

Diogo Sousa, Representante da Juventude Social-democrata saudou a Sra. Vereadora, iniciando a sua
intervenção referindo que para a JSD de Odivelas é muito importante passar do papel para a prática no que
concerne à comissão de trabalho, reiterando o que foi proferido pelo conselheiro José Carlos Pires.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais inscrições a Sra. Vereadora deu continuidade à Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3º PONTO-----------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DAS ATAS DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMJ DE ODIVELAS REALIZADA A 18 DE
ABRIL DE 2017 E DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMJ DE ODIVELAS REALIZADA A 03 DE
MAIO DE 2017;- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente do Conselho, referiu a necessidade de repartir o presente ponto em 3.1 a ata da 1ª
reunião ordinária do Conselho Municipal de Juventude, realizada a 18 de abril de 2017, tendo a mesma sido
aprovada por maioria com dois votos a favor e uma abstenção por parte dos presentes na referida reunião, e
em 3.2 a ata da 1ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Juventude, realizada a 3 de maio de
2017, tendo a mesma sido aprovada por maioria com dois votos favoráveis por parte dos presentes na
referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente do Conselho esclareceu ainda que com estas aprovações se dava por encerrado o
mandato passado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4º PONTO-----------------------------------------------------------------APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DO SETOR DA JUVENTUDE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ODIVELAS, PARA 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente do Conselho fez a apresentação das linhas gerais do Plano de Atividades do Setor
da Juventude para 2018 que contempla várias atividades de natureza social, cultural, lúdica e outras, bem
como a dinamização da Casa da Juventude de Odivelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito deste assunto, registaram-se as seguintes intervenções:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vítor Almeida, Representante da Associação de Guias e Escuteiros da Europa – Portugal, proferiu uma
intervenção relativa à data do acampamento do próximo ano por parte do município e na tentativa de
envolver todos os movimentos escutistas do concelho. -----------------------------------------------------------------------

4

A Senhora Presidente do Conselho, esclareceu que ainda não havia data para o acampamento bem como
a intenção do município em articular com todo o tipo de grupos e agrupamentos. -----------------------------------Carla Nazareth, Membro da Assembleia Municipal pelo PSD fez uma intervenção referindo que terminou o
seu curso há sete anos e que o município continua com os mesmos problemas relativos à juventude,
nomeadamente, a falta de um local para escutar; -----------------------------------------------------------------------------De seguida a Senhora Presidente do Conselho prestou alguns esclarecimentos, informando a
disponibilidade para a apresentação/criação de um projeto-piloto para colmatar a necessidade apresentada.Rodrigo Prinzo, Representante da Juventude Socialista referiu que a Juventude Socialista esta disponível
para a criação deste projeto-piloto. ------------------------------------------------------------------------------------------------Diogo Sousa, Representante da Juventude Social-democrata, mencionou que o que está a ser feito não
chega, uma vez que não existe em Odivelas um local para estudar, contudo manifestou a sua vontade em
participar nesta proposta de criação de projeto-piloto. ----------------------------------------------------------------------Nelson Silva, Membro da Assembleia Municipal pelo PAN interveio referindo que muitas coisas mudaram
no concelho de Odivelas desde o seu tempo de estudante. Salientou ainda que o alargamento do horário de
estudo para os jovens deveria ser uma competência da biblioteca. -------------------------------------------------------José Carlos Pires, Membro da Assembleia Municipal pela CDU fez uma intervenção apresentando três
sugestões, nomeadamente a inscrição gratuita na ocupação de tempos livres, na medida em que não
fiquem crianças de fora. Salientou ainda no que se refere ao Programa de Apoio ao Município de Odivelas
(PAMO), a junção de todos os eixos afetou os apoios a prestar às associações juvenis sediadas no
concelho. Terminando a sua intervenção enaltecendo o ultimo acampamento realizado no Cabeço de
Montachique, contudo considera que o Pinhal da Paiã necessita de uma intervenção para que se possa
fazer um “pulmão”, na medida em que considera um ótimo local dada a proximidade para os jovens de
Odivelas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente do Conselho tomou da palavra referindo que um dos problemas do Pinhal da Paia
se prende com o facto de não ser propriedade do Município e que em 2019 haverá uma reavaliação do
mesmo. Aproveitou o uso da palavra para divulgar a Proposta de Ocupação de Tempos Livres (OTL´s) de
Natal, bem como outras atividades a desenvolver no mês de dezembro. -----------------------------------------------João Pela, Membro da Assembleia Municipal pelo CDS/PP referiu que os OTL´s deveriam ser alargados a
outras faixas etárias para além das definidas, uma vez que as necessidades são diferentes face à faixa
etária em que os jovens se encontram; -------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da intervenção anterior a Senhora Presidente do Conselho fez uma breve explicação
sobre todas as áreas que contemplam a Casa da Juventude; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais registo de intervenção a Senhora Presidente deu por encerrado por Período da Ordem
do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Eram 20h22m quando a Senhora Presidente do Conselho, declarou encerrada a Reunião, submetendo
ainda aos presentes a votação para prescindir da leitura da ata, tendo sido aprovada por maioria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente do Conselho Municipal da Juventude de Odivelas,

___________________________
(Mónica Vilarinho)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros do Conselho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º Secretário - João Pela

___________________________________________

2º Secretário – Cláudia Elias

___________________________________________
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