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ATA DA 

3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

DE ODIVELAS (2017-2021) 

 

No dia 20 de março de dois mil e dezoito, 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 – PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

II – PERIODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Ponto 1 – Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária do CMJ de Odivelas realizada a 19 dezembro de 

2017; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – Apresentação da Associação da Juventude Adventista; -------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Recolha de contributos/sugestões de atividades a integrar o Mês da Juventude de 2018; --- 

Ponto 4 – Outros assuntos de interesse geral. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Antes do Início dos trabalhos da reunião foi conferida posse aos seguintes Conselheiros: ---------------- 

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

Carla Garcia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Carlos Fortes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diogo Guerra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Joana Luís Gonçalves ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Margarida Fernandes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Esteves --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiago Jesus ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Registaram-se as ausências dos Conselheiros: ----------------------------------------------------------------------------- 

Membro da Assembleia Municipal do PSD; Membro da Assembleia Municipal da CDU; 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 Estudantes do Instituto Superior de Ciências 

Educativa e Representante da ANJI DJAP – Associação Nacional Juvenil de Imigrantes Diáspora Juvenil 
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Africana em Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Registaram-se as presenças dos Conselheiros: --------------------------------------------------------------------------- 

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

CARINA CASTANHEIRA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PS ------------------------------------------ 

LUIS SANTOS, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO BE ---------------------------- ---------------------------  

CARLOS FORTES, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CDS/PP ----------------- --------------------------  

NELSON SILVA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PAN -------------------- -------------------------------  

TIAGO JESUS, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE SOCIALISTA ----------------------------------------------------- 

DIOGO GUERRA, 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 -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  

CARLA GARCIA, REPRESENTANTE ASSOCIAÇÂO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL – GRUPO 11 

ODIVELAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOANA LUÍS GONÇALVES, REPRESENTANTE DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO 1242 RAMADA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIAGO INÊS, REPRESENTANTE DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 879 PÒVOA 

DE SANTO ADRIÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARGARIDA FERNANDES, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL – 1 

COMPANHIA DE ODIVELAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDRO ESTEVES, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE ADVENTISTA -------------------------- 

VITOR ALMEIDA, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO GUIAS E ESCUTEIROS DA EUROPA - 

PORTUGAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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 Socialista, Tiago Jesus, que proferiu a moção “Por uma rede de metro focada nas pessoas”, 

a qual se passa a citar: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sem apresentar previamente uma solução aos munícipes de Odivelas, o Metro e o Governo anunciaram no 

ano passado uma supressão da linha amarela do Metro de Lisboa.------------------------------------------------------- 
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Quando estiver concluída a expansão entre a estação do Rato e a do Cais do Sodré, a linha amarela vai 

passar a ligar apenas Odivelas a Telheiras, o que transformará a atual linha verde numa linha circular (ao 

incluir o percurso que atualmente integra a linha amarela entre o Campo Grande e o Rato numa rota circular 

pelo centro da cidade).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Milhares de passageiros, entre os quais muitos jovens, que hoje apanham o metro no concelho de Odivelas 

vão ser obrigados a mudar de linha no Campo Grande para chegar a estações como o Rato, Marquês de 

Pombal, Saldanha ou Cidade Universitária, no centro da capital, que transitam para a futura linha verde 

circular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Importa referir que a estação de metro de Odivelas foi a terceira mais movimentada da linha amarela em 

2017, ultrapassando assim a estação do Marquês de Pombal, e ficando assim só atrás do Campo Grande e 

de Entrecampos, que foi a estação mais frequentada da linha. -------------------------------------------------------------

O Presidente do Conselho de Administração do Metro afirmou recentemente que os estudos encomendados 

pela empresa mostram que a linha circular tem “maior potencial de captação de passageiros” do que 

qualquer outra possibilidade de expansão da rede.----------------------------------------------------------------------------- 

Afirmou igualmente que esta linha é “o primeiro passo para a criação de uma futura rede de transportes que 

abarque toda a região de Lisboa”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Juventude Socialista de Odivelas teme que este seja sim o primeiro passo para a exclusão de milhares de 

odivelenses da rede do Metro de Lisboa. Tememos, igualmente, que esta mudança venha colocar Odivelas 

novamente fora do mapa. Este plano revela uma total ausência de foco no passageiro do concelho de 

Odivelas e da parte alta de Lisboa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabemos que Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no passado dia 13 de março de 2018, no 

Parlamento manifestou-se contra essa decisão. Contudo, de pouco nos valeu, pois o Presidente do Metro 

assumiu no entretanto que o que se pretende para a linha amarela é que esta funcione como uma linha 

radial, terminando efetivamente em Telheiras. -----------------------------------------------------------------------------------

Face ao exposto, a Juventude Socialista de Odivelas demonstra-se apreensiva com o plano apresentado 

para a rede do Metro de Lisboa, por considerar que este agrava a qualidade de vida dos munícipes, 

prejudica as políticas de mobilidade municipais e não resolve o problema de mobilidade entre Odivelas e o 

centro de Lisboa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sendo o Conselho Municipal da Juventude parte integrante dos órgãos do Município, e parte interessada na 

qualidade de vidas dos jovens odivelenses, o Conselho Municipal da Juventude de Odivelas, delibera, após 

a aprovação da presente moção:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Solicitar ao Executivo Camarário a sua melhor atenção ao tema apresentado anteriormente, de modo a 

assegurar a otimização da rede de transportes públicos entre o concelho de Odivelas e o centro de Lisboa. 

b) Solicitar ao Executivo Camarário, designadamente à Sra. Vereadora da Juventude que leve esta matéria 

numa próxima sessão desse órgão.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A presente moção deverá igualmente ser remetida à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal de 

Odivelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida a Senhora Presidente do Conselho concedeu a palavra ao representante da Juventude 

Popular Nelson Correia Galhofo que apresentou uma moção relativa às “Sessões Públicas do CMJO – 

Estatuto de Assistente Participante” bem como uma moção referente ao “Jovem Bombeiro – Criação da 

Bolsa de Voluntariado Municipal”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diogo Guerra, representante da Juventude Social Democrata pediu a palavra para se congratular pela 

participação no Conselho Municipal de Juventude. ----------------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente a Senhora Presidente do Conselho colocou à votação a proposta de um intervalo de cinco 

minutos para apreciação das moções apresentadas, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -------  

Após o intervalo, as três moções apresentadas foram admitidas por unanimidade. ----------------------------------- 

Colocada à votação pela Sra. Presidente do Conselho a moção apresentada pela Juventude Socialista foi 

aprovada por unanimidade. No que concerne às moções apresentadas pela Juventude Popular “Sessões 

Públicas do CMJO – Estatuto de Assistente Participante” a mesma foi retirada por unanimidade, tendo a 

moção “Jovem Bombeiro – Criação da Bolsa de Voluntariado Municipal” sido convertida a recomendação e 

aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

II – ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------- PONTO UM -------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMJ DE ODIVELAS REALIZADA A 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

A Senhora Presidente colocou à aprovação a ata da 2ª Reunião Ordinária do CMJ de Odivelas, realizada a 

19 de dezembro de 2017, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade dos presentes na referida 

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------------------------------------------------------- PONTO DOIS ---------------------------------------------------------------- 

APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE ADVENTISTA. -----------------------------------------------

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

A Senhora Presidente do Conselho em exercício deu a palavra ao representante da Associação da 

Juventude Adventista, Pedro Esteves, que fez uma breve apresentação relativa à Associação da Juventude 

Adventista, à qual a Sra. Presidente do Conselho agradeceu, enalteceu e congratulou a atividade da 

Associação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
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-------------------------------------------------------- PONTO TRÊS ------------------------------------------------------------------- 

RECOLHA DE CONTRIBUTOS/SUGESTÕES DE ATIVIDADES A INTEGRAR O MÊS DA JUVENTUDE 

DE 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A Senhora Presidente do Conselho em exercício colocou à consideração dos Conselheiros a 

apresentação de contributos/sugestões de atividades a integrar o Mês da Juventude 2018. Tendo usado da 

palavra o representante da Juventude Socialista, Tiago Jesus, que aproveitou para desejar um bom 

trabalho ao Setor da Juventude bem como à Senhora Vereadora Mónica Vilarinho, tendo sugerido a 

realização de palestras sobre o tema “Literacia Financeira” a realizar nas Escolas Secundárias do Concelho. 

Diogo Guerra, representante da Juventude Social Democrata, sugeriu igualmente a realização de palestras 

pelas escolas do concelho sobre o tema “Saídas Profissionais” bem como a realização de um “Torneio Inter-

escolas”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

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

Após a recolha de contributos/sugestões a Senhora Presidente do Conselho agradeceu aos Senhores 

Conselheiros as propostas apresentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------- PONTO QUATRO ----------------------------------------------------------------- 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. ------------------------------------------------------------------------------

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

A Senhora Presidente do Conselho prestou informações relativas à atividade do Setor da Juventude tendo 

convidado os Senhores Conselheiros a estarem presentes no Dia do Estudante, dia 23 de março. Convidou 

igualmente os Conselheiros a assistir à peça de teatro “Puff, Fantasminha”, no Pavilhão Polivalente de 

Odivelas, dia 25 de março e a assistir à sessão do Orçamento Participativo no Pavilhão Multiusos de 

Odivelas dia 21 de março. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Eram vinte horas e trinta e cinco minutos quando a Senhora Presidente do Conselho em exercício declarou 

encerrada a reunião, tendo dela sido lavrada a presente minuta da ata. ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Presidente do Conselho Municipal de Juventude de Odivelas,  

 

 

___________________________ 

 (Mónica Vilarinho) 
 

 
Membros do Conselho: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1º Secretário – Nelson Silva  ___________________________________________ 

 

2º Secretário – Carlos Fortes  ___________________________________________ 

 


